
Grenzeloos nieuwsgierig

Ja, ik abonneer mij tot wederopzegging op VA-Magazine /

Vruchtbare Aarde (€ 19,20 per jaar, incl. de verzendkosten

van 4 nummers). 

Ik wil mijn abonnement laten ingaan met nummer:

1-2006 (en ik ontvang alle 4 edities uit 2006 voor de prijs

van € 19,20) + 2 welkomstnummers.

2-2006 (ik ontvang de laatste drie edities van 2006 voor de

prijs van € 14,40) + 2 welkomstnummers.

3-2006 (ik ontvang de laatste twee edities van 2006 voor

de prijs van € 9,60) + 2 welkomstnummers.

Als welkomstgeschenk ontvang ik graag de volgende twee

aangekruiste nummers:

4/2005 3/2005 2/2005 1/2005 

4/2004 3/2004 2/2004 1/2004 

3/2003 2/2003 1/2003 3/2002

Voor de betaling ontvang ik een acceptgirokaart t.b.v.

mijn (post)bankrekening:

Naam: m/v

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon: E-mail:

Handtekening

VA-Magazine - een tijdschrift vol mens en natuur

4/2005
Groene topdocu's op
IDFA 2005
● Farmer John op het
Leidseplein ● Op reis
met Albert Maysles
● Managers leren
paardrijden

3/2005
Kees Brusse over
Australië, natuur en
de kunst van het
ouder worden ●

Blauwe Bloemen
● Eerbetoon tuin-
filosoof Rob Leopold 

2/2005
Acties voor Groen ●

Elektronenrijke voe-
ding ● Interview:
Joop Schaminée ●

Tarwegras in de ven-
sterbank (2)

1/2005
Fietsen in Zeeuws
licht ● Zoektocht
naar Joseph Beuys in
de Nederrijn ●

Antropoloog Tjalling
Halbertsma vanuit
Mongolië over de
film Weeping Camel.
● Tarwegras in de
vensterbank (1)

4/2004
Weerzien met Ierland:
In de voetsporen van
Yeats ● Een huis in
Connemara ● De Olm
van Bunlahy ● Ronde
torens en het oud-
Ierse Christendom 

3/2004
Met Bady Minck in
de Alpen ● Jane
Goodall ● Interview:
filosoof Ervin Laszlo,
oprichter Club van
Boedapest

2/2004
Mooiste tuinboek
ooit: Het Geluk van
den Tuin ● Psychologe
over het geheim van
tuingeluk ● Raadsel-
achtige harmonie:
sinaasappel en choco-
lade

1/2004
Architect Ashok
Bhalotra over een 
500 jaar oude inspira-
tiebron voor tuin-
architecten en kun-
stenaars ● Frans
Evers: Liefde voor
Schier ● Dierwelzijn
en melkkwaliteit

3/2003
Marten Toonder over
Ierland en de kracht
van beelden. Deel I
(5/01) is uitverkocht;
deel II (3/2003) nog
leverbaar ● Interview:
schilder Willem den
Ouden. 

2/2003
Kwantumfysicus
Arthur Zajonc over
Cézanne’s licht en de
humor van de Dalai
Lama ● Mijmeringen
over een vlechthaag
zonder haast 

1/2003
Zoran Zlatkovic en
het geheim van de
Blauwe Bloem ●

Michelinsterren voor
mooie landschappen
● Beeldend kunste-
naar Wim Bos bepleit
eerherstel voor de
hofnar 

3/2002
Te gast bij Ton
Lemaire: een avond-
wandeling in de
Dordogne en de 
poëzie van de vroege
ochtend ● Stilteplek-
ken ● De olijfboom
van Rilke 

Antwoordnummer 4 55 24

1040 WD Amsterdam

✁

Nederland:
Postzegel mag wel

hoeft niet

Belgie:
Svp postadres

gebruiken:
WG Plein 380
NL-1054 SG
Amsterdam

Een beetje een eigenwijs tijdschrift, dat mag je VA-Magazine rustig noemen. Consequent op zoek

naar mensen met visie. Interviews met bekende plantenkenners als Victor Westhoff, Matthijs

Schouten en Joop Schaminé; met de schilder Willem den Ouden (‘Mooiste licht ter wereld’) of de

tegenwoordig in Australië levende acteur Kees Brusse (‘Oog voor de kleine dingen van het leven’).

Twee keer voerden we lange gesprekken met Marten Toonder - over de dubbeltjesboom, de Ierse

klauwier en zijn visie op het leven. 

Als het op visie en inspiratie aankomt, zijn we grenzeloos nieuwsgierig. Soms aangewakkerd door

niet meer dan een enkel intrigerend zinnetje, zoals bij de Amerikaan Philip Callahan die ons prik-

kelde met zijn verhaal over de plantengroei rond de zeventig oude, ronde torens in het Ierse land-

schap. Cultuurfilosoof Ton Lemaire zochten we op voor een serie zinnenprikkelende avondwande-

lingen; beeldend kunstenaar Oscar van Doorn vroegen we naar zijn belevenissen op een negen

meter hoge uitkijkpost in de IJsselvallei. 

Van de redder van de Ierse hoogvenen, Matthijs Schouten, wilden we weten hoe hij zijn Ierse stu-

denten naar het landschap heeft leren kijken. Bij oud-Natuurmonumenten-directeur Frans Evers

viel zijn grote liefde voor Schier op. En de Rotterdamse architect Ashok Bhalotra verraste ons

omdat hij zich in de Amersfoortse wijk Kattenbroek liet inspireren door een 500 jaar oud

Venetiaans liefdesverhaal. Waarom laat u zich niet ook eens verrassen? Neem de proef op de som.

Als welkomstgeschenk bieden we u twee van onze gouden edities aan. Maak zelf uw keuze in het

overzicht hiernaast.

Bart Hommersen

(Uitgever)

GRENZELOOS NIEUWSGIERIG ALS HET OP VISIE EN INSPIRATIE AANKOMT

● Knip de bon uit, dan kunt u deze

als kaart op de bus doen.

● België: s.v.p. postadres gebruiken

(met postzegel): WG Plein 380,

NL-1054 SG, Amsterdam.

● U mag de bon ook faxen: 0842

238904. Vanuit België: 0031 842

238904.

● E-mailen: va@xs4all.nl

● U mag uw abonnement ook tele-

fonisch melden: 020 689 84 68.

Vanuit België: 0031 20 689 84 68.

(als u het antwoordapparaat

treft: uw naam en adres duidelijk

inspreken, en vergeet de 

gewenste welkomstnummers

niet te noemen)

● U kunt zich ook aanmelden via

onze website: va-magazine.nl en

dan klikken op abonnementen)

EEN ABONNEMENT MET TWEE WELKOMSTEDITIES NAAR KEUZE?
EEN LOS NUMMER BESTELLEN?

Ga naar www.va-magazine.nl

(klik op losse bestelling)

VA-MAGAZINE


