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Onze nieuwjaarsbijeenkomst, wow, dat was een geweldige digitale 

happening met veel verrassingen. Ik volsta hier met het vermelden van 

de hoogtepunten, het uitgebreide verslag van Henny lemans hebben 

jullie al separaat ontvangen, samen met de foto’s, gemaakt door Kariem. 

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door Charly. 

• Een super opkomst van zo’n 40 Magic Care collega’s. 

• Uitstekend vormgegeven en geleid door Charly Crama (ik noem 

ook zijn achternaam maar even, speciaal voor onze nieuwe leden). 

• Een aanstekelijke openingsact van Charly. 

• De indrukwekkende speech van Marlies met onder meer de stand 

van zaken over Magic Care, anno nu.  



• Janse Heijn werd terecht in het zonnetje gezet voor zijn 

pionierswerk voor wat betreft digitaal werken. Samen met Gerard 

verzorgde hij dat het allemaal soepel verliep, want we hebben nog 

niet zoveel ervaring met dit soort bijeenkomsten. Voor zover we 

beren op ons digitale pad kregen was het zeer fijn dat Beer als 

helpdesk veel technische problemen kon helpen oplossen.  

• Ja, het filmpje van ‘lakei’ Igor was erg hilarisch (glas melk in de 

wasmachine, verkleuren van de inhoud van het glas) en was de 

entourage bij het open maken van het verrassingspakket, dat we 

hopelijk net op tijd door onze brievenbus hoorden glijden.  

• Gerard  liet ons met een powerpoint presentatie zien en horen wat 

Magic Care voor kwetsbare kinderen (en voor ons) kan betekenen. 

Kan zo op de site! 

• Het interview van Charly met Louis met daarna een leuke routine 

door Louis met een bierblikje dat in drie delen werd doorgezaagd;  

erg verhelderend of juist niet. 

• De quiz onder leiding van Charly gaf de mogelijkheid te testen wat 

we allemaal van Magic Care weten; nu hebben jullie in ieder geval 

iets van mijn voedingspatroon gehoord. ‘En de winnaar van de quiz  

was (tromgeroffel) Theo’!   

• De finale show was van Charly met een stereometrische puzzel 

aan het eind, zeer onderhoudend! 

• We ‘moesten’ allemaal in het ‘wit’ verschijnen;Ton Bal werd 

verwittigd met het heugelijke feit gekozen te worden als winnaar 

van de mooiste verschijning.   

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

EEN  FANTASTISCHE   

BIJEENKOMST 

DERHALVE! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Magic Care goochelaars,  

 

Ons land gaat gebukt onder steeds strengere maatregelen. Deze Covid-

19 periode gaat de boeken in als de tijd van de grote veranderingen. Het 

is een tijd waarin ons aanpassingsvermogen, onze creativiteit en vooral 

doorzettingsvermogen flink op de proef wordt gesteld.  

 

Om de veiligheid en gezondheid van zowel de kinderen als onze 

goochelaars te waarborgen, is er daarom besloten om zeker tot 1 april 

alle fysieke activiteiten te schrappen. Maar… dat betekent niet dat we 

niets voor kwetsbare kinderen kunnen betekenen!  

 

Een positief gevolg van de beperkingen van deze tijd, is de ‘digitale 

ontwikkeling’ die onze stichting doormaakt. Kunnen we niet naar de 

kinderen toe? Dan bezoeken wij ze digitaal. Tijdens de mooi 

georganiseerde nieuwjaarsbijeenkomst (CHAPEAU GERARD EN 

CHARLY) werd daar al uitgebreid verslag over gedaan.  

 

Er zijn rond de negen goochelaars die inmiddels hun eigen pop-up studio 

hebben. Zij staan in de startblokken om er mee te gaan werken. Helaas 

heeft tot nu toe enkel het LUMC groen licht gegeven voor digitale 

ziekenhuisbezoeken. Janse versterkt daar iedere maand zieke kinderen 

met zijn magie.  

 

 



We moesten dus op zoek naar een andere manier om (chronisch) zieke 

kinderen te bereiken. Op dit moment zijn zowel Peter Lok als Ary 

Stapper bezig om ‘digitale huisbezoeken’ vorm te geven. De goochelaar 

bezoekt een gezin, geeft een korte show en legt daarna de goocheltrucs 

uit van het blauwe doosje. Dit doosje wordt opgestuurd naar het zieke 

kind. Hiervoor is Ton Bal een brievenbusversie aan het ontwikkelen. 

Hjalmar houdt zich bezig om de ZOOM uitnodiging professioneel vorm te 

geven.  

 

Misschien zijn er naast Peter en Ary nog meer goochelaars die 

kartrekkers willen zijn voor dit project? Ik hoor het graag.  

 

Hartelijke groet en blijf gezond!  

Marlies       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een gloednieuwe rubriek of, zo u wilt, een nieuw sociaal medium. U kunt 

hier reageren op Magic Care activiteiten/periodieken en vragen stellen 

aan de Magic Care tovenaars. De eerste reacties zijn al binnen, zelfs uit 

het buitenland! 

1. “Geachte redactie, kan ik de Magic Care attributen gratis gebruiken, want 

mijn financiële middelen zijn zeer beperkt, ik heb geen kapitaal en ben 

vegetariër”. 

Probeert u in eerste instantie eens het boekje van de heer Trump te 

raadplegen (Das Capitool) en gaat u dan door met de vegetarische variant 

van onze eend/konijn routine  (de komkommer/sla variant),  probeert u 

dan uw duimspits onder uw knie te krijgen (met enige oefening moet dat 

lukken). U kunt ook overwegen uzelf voor de spiegel complimentjes te 

geven en enkele sommetjes te maken, voordat u met de apenklop (voor 

vegetariërs is dit de slagroom klopper) uzelf moed inspreekt. 

 

2. “Geachte redactie, ik heb last van slapeloosheid en ik ben vogelaar. Nu 

hoorde ik dat u droomvogels in de aanbieding heeft. Is dat wat voor mij?” 

U kunt inderdaad bij ons droomvogels*  bestellen. U krijgt dan van ons 

een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kunt dan, terwijl u slaapt, de 

vogel programmeren tot een droom naar keuze. In de pro-versie krijgt u de 

mogelijkheid met uw droomvogel te ‘chatten’ voor een goede afloop. 

  

*Jullie weten wellicht dat Marlies een eigen project heeft : 

‘spelstimuleringsprogramma De Droomvogel’ mede bedoeld om kinderen 

weer aan het spelen te brengen.   

  

3. “Dear editor, can I use your thimble during the crisis; I live in the UK?” 

Using our thimble is not so simple -  you have to avoid any exit because of 

the Brexit - and remember, it’s evident, do wash your hand -  carefully 

indeed, at the right speed -  and consider what wise is during the crisis. 

 

4. Beste redactie, mijn vrouw is lid van de Partij van de Dieren en wil mijn 

duiven de vrijheid geven, want ze vindt het maar niks dat ze regelmatig in 

de pan zitten. En haar opmerking ‘ga dan kleiduiven schieten’ vind ik 

ongepast. Hoe kan ik hierover een echtscheiding voorkomen?  

Wel, ik begrijp dat uw vrouw ze ziet vliegen. Ze heeft mogelijk ook last 

van opvliegers. U kunt eventueel mevrouw Ouwehand (van haar partij en 

haar park) vragen waarom zij niet alle dieren de vrijheid geeft en ook de 

Partij van de Vrijheid kan zij om advies vragen.    
 
 
 



 

   

 

 

 

On-line, stand van zaken 

 

We hebben nu al aardig wat ervaring opgebouwd met het online werken.  

1. De volgende goochelaars hebben al een pop-up studio of krijgen 

deze: 

• Janse Heijn  

• Paul Morak  

• Peter Lok  

• Gerard du Buf  

• Charly Crama 

• Jan van Stijn 

• Teun Rookus 

• Kariem Ahmed 

• Ary Stapper 

• Beer van Muiswinkel  

   

2. Wat is er nodig? 

• Een goede internet verbinding. 

• Minimaal 20 MB upload en 80 MB 

download.  

• Een twee meter brede roll up banner. 

• De webcam (Logitech C 920 geeft een 

juiste opname kwaliteit). 

• De goochelaar moet goed in het licht 

zitten/staan; een ringlight b.v. van 

Studioking is van voldoende kwaliteit.  

• Een USB microfoon.  

• De materialen worden klaargezet op een 

laptopstatief.  



 

3. Doelgroepen (voor een digitaal optreden: COW, digitaal 

groepsbezoek of digitaal huisbezoek).  

• LUMC (COW, computer on wheels) 

• PFS, gaan waarschijnlijk in maart weer van start (groep). 

• Oranjehuizen (groep). 

• Fonds Kind & Handicap (huisbezoek) 

• Stichting Pallieter (huisbezoek) 

• Stichting Semmy (huisbezoek) 

• Stichting Kind en Brandwond (huisbezoek) 

• Stichting Cystic Fibrosis (huisbezoek) 

• Metakids (huisbezoek) 

 

 

 

 

 

 

Er zijn nog pop-up studio materialen in de opslag bij Rob.  

Marlies deed in haar bijdrage aan deze nieuwsbrief al een oproep voor 

goochelaars die van de digitale mogelijkheden gebruik willen maken 

(voor andere Magic Care goochelaars s.v.p aanmelden bij Marlies).  

 

Met een hartelijke groet,  

Wim van Dokkum 

 

 

 

 


