(van Wim van Dokkum, namens het bestuur)

Waarde Magic Care collega’s,
Het zijn inderdaad moeilijke tijden met die corona (en niemand durft zijn
dochtertje zo te noemen, denk ik).
Het leek ons goed om jullie een kort resumé (= overigens een ‘witte
schimmel’) te sturen met de stand van zaken omtrent Magic Care, van

de hand van onze voorzitter. Hieruit blijkt dat we op diverse fronten actief
zijn, met name richting de ziekenhuizen.

VAN DE VOORZITTER
Beste Magic Care goochelaars,
We leven in een bijzondere tijd, er wordt geschiedenis geschreven en er
zijn veel uitdagingen die moeten worden opgelost. Veel van onze
goochelaars zijn werkeloos, moeten gedwongen geïsoleerd leven en
hebben het zwaar, onze gedachten gaan zo naar hen uit. Logisch dat als
je werk wegvalt er ook minder aandacht voor ons vrijwilligerswerk is.
Maar… de professionalisering van onze stichting staat absoluut niet stil.
Op digitaal gebied worden er zelfs enorme stappen gemaakt. De nieuwe
site wordt steeds uitgebreider (zie op de homepage het nieuwe
promotiefilmpje!), het is het zeker waard om daar regelmatig naar toe te
gaan en je persoonlijke gegevens aan te vullen.
De digitale bezoeken aan zieke kinderen, via een pop up studio bij de
Magic Care goochelaar thuis, gaan van start. Steeds meer Magic Care
goochelaars worden hiervoor opgeleid en ook na Corona biedt deze
manier van werken veel mogelijkheden.
Deze tijd dwingt ons het roer om te gooien, anders te denken. Met
natuurlijk nog steeds ons zelfde doel: kwetsbare kinderen trots maken
met onze magie.

Blijf sterk en gezond!
Warme groet,
Marlies

Teneinde de moed erin te houden volgen hierna enkele ludieke
overpeinzingen met een knipoog.
Verheugend is dat ik beslag heb kunnen leggen op de integrale
troonrede van Koning Piet. Wie Rob met dit formidabele kaarteffect en
vooral het verhaal heeft bezig gezien weet hoeveel indruk deze routine
op het publiek maakt.

KONING PIET, DE INTEGRALE TROONREDE
“Leden der Magic Care Generaal,
Het zijn moeilijke tijden met het virus en het hakt er
behoorlijk in bij onze Stichting. We zouden van het virus
graag gehakt willen maken, geen groente, want dat
heeft Martine Bijl vroeger al gedaan.
Het Bestuur is voornemens extra gelden vrij te maken
indien goochelaars door het dragen van mondkapjes
moeilijk verstaanbaar zijn en hierdoor bij een
logopediste te rade moeten gaan. Desnoods kunt u een
opleiding tot buikspreker overwegen, want voor uw buik
zijn nog geen buikkapjes verplicht.
Voor uw buitenlandse optredens is het belangrijk om met
de kleur van uw vingerhoedjes al rekening te houden
met landen en regio’s waar de code oranje of rood is.
Indien u onder uw jeugdig publiek duidelijke
snotneuzen heeft, is het verstandig hierop in te spelen
door extra zijden doekjes beschikbaar te hebben om het
virus te weren; overigens is het verboden om
toverspreuken hardop te laten klinken, het geven van
complimenten blijft echter mogelijk omdat het virus hier
niet tegen kan.

We hebben Dynamite Magic bereid gevonden om stukken
touw van 1 ½ meter te knippen, het Bestuur wil hierdoor
voorkomen dat, als u dit zelf doet, u er verknipt uit komt
te zien.
De bekende Mona Lisa puzzeltruc is heden ook
verkrijgbaar met de beeltenis van Mark en Jaap, maar
die van mij, Koning Piet, heeft uiteraard de voorkeur.
Goochelaars, die door de crisis in moeilijkheden geraken
en in de WAO belanden, krijgen een vergoeding op basis
van 50% van hun vertoonde trucs, dus wel knippen van
touwen, maar niet herstellen of ook vingerhoedjes alleen
laten verdwijnen maar niet terugtoveren.
Om te testen of u besmet bent met het magische virus zal
ik opdracht geven om de testcapaciteit op te schalen; de
test, waarbij u uw duim met duimspits in de
vingerguillotine steekt om te zien of u hierop stante pede
reageert is veelbelovend.
Het risico van een tweede golf applaus na uw optreden is
realistisch. Houd u hier rekening mee en laat u uw
publiek na iedere golf de handen grondig wassen.
Leden der Magic Care Generaal, in het komende jaar
staan derhalve vele veranderingen op til (vooral voor
uw duiven). Ik spreek de hoop uit dat de leden zich
kunnen vinden in de diverse voornemens, en gaat over
tot de orde van de dag”
(Volgt “Leve Koning Piet, Hoezo, Hoezo, Hoezo”)

De ‘BAAS’ van Koning Piet

NMU MAATREGELEN
Overigens is het verstandig om enkele drastische maatregelen van het
NMU bestuur ter harte te nemen:
• Teneinde de CO2 uitstoot te verminderen moeten goochelaars hun
vingervlugheid beperken tot één greep per 10 seconden.
• Door toeschouwers gekozen en gesigneerde kaarten moeten na
afloop ontsmet worden.
• De dames en heren van het kaartspel dienen voorzien te worden
van mondkapjes.
• Sponsen balletjes mogen na uw gelijknamige routines niet onder
de douche worden gebruikt om besmetting met het magische virus
te voorkomen.
• Genoemde besmetting kan binnen niet al te lange tijd binnen
enkele seconden worden vastgesteld via een speciale ‘D-lite’.
• Wegens besmettingsgevaar zijn ‘dubbele liften’ niet toegestaan
(dus neemt u maar de trap).
• Na het doorzagen van uw weesmeisjes moeten de zagen grondig
worden gedesinfecteerd en weesmeisjes krijgen voorrang bij het
verkrijgen van beschermende kleding.
• Konijnen moeten in de hoed mondkapjes dragen (‘bekkapjes’
zullen die dan wel heten); na productie uit de hoed mogen de
kapjes weer af.
• Teneinde uw vingerhoedroutines veilig te kunnen uitvoeren moet u
over uw vingerhoedjes handschoenen dragen.

DE MAGIC CARE PUZZEL
Indien u niet weet wat u met uw tijd kunt doen, hebben we een puzzel
samengesteld, waarmee u uw collega Magic Care leden nog even ter
herinnering oproept. Niet al te moeilijk natuurlijk. Zie hieronder:

KEN UW MAGIC CARE COLLEGA’S PUZZEL
Deze puzzel heeft onder meer het doel om even de corona beslommeringen in
een pauzestand te zetten en tevens de namen van onze collega’s niet te vergeten.
In de meeste gevallen gaat het bij de beschrijving om de voornaam.
Bij goed oplossen leest u een positieve uitspraak in de kolom met het pijltje,
waar de heren Rutte en van Dissel het alleen maar mee eens kunnen zijn.

OMSCHRIJVING
1. Zou zij, als ‘dochter van’, later de leiding over nemen?
2. Onze geweldige ontwerper en beheerder van de site.
3. Sympathieke collega bij villa Pardoes, zonder ‘bluf’, maar laat die ‘l’ er
maar uit.
4. Hij beheert onze penningen en staat soms op z’n kop.
5. Geweldig met zijn ballonnen en hondje, ‘fabereus’!
6. Zijn filmpjes met zijn dochter zijn al erg beroemd.
7. Zou Magic Care zonder haar ooit hebben bestaan?
8. Beatboxen, vingerhoedjes en veel meer beheerst hij super.
9. Ook hij is actief bij villa Pardoes, samen met zijn vrouw.
10.Hij is zeer actief in de financiële commissie; zijn achternaam is
‘vliegend’.
11.Wat zou Magic Care zijn zonder haar zeer gewaardeerde hulp, maar
misschien snapt u er geen ‘biet’ van.
12.We hadden vroeger enkele paarse kabinetten, maar hij is de unieke
collega met die kleur.
13.Zijn kantoor is zeer bekend door de vele trainingen die we daar hadden.
Koning Piet zou jaloers zijn.
14.Is hij los? Zeker in zijn ‘Zoo’.
15.Wat hij allemaal met ballonnen kan is fabuleus. Geen ‘de veertiende’
maar voor ons nummer één.
16.Is er nog drukwerk of zijn er nog doosjes waarbij hij niet betrokken is, hij
weet er de ballen van!

17.Door zijn uitstekende activiteiten kunnen we bij het LUMC verder. Zijn
naam is niet Albert.
18.Deze dieren passen wellicht in de gelijknamige pan, wel op 1 ½ cm
afstand!
19.Onze grote en eminente senior ! Zijn vlaggetjes zijn bij veel van ‘onze
kinderen’ erg buigzaam
20. ‘Engels’ kaartspel.
21. De beste stichting van de wereld!
22.Vaak sfeervolle en ster-voorzitter bij de trainingen. (Beetje moeilijk? Hij
woont in Rotterdam).
23.Dit dier komt meestal uit onze hoed.

Uw oplossingen kunt u sturen aan de redactie en er zijn mooie prijzen te winnen.
Wat dacht u van een origineel gesigneerd vlaggetje van Paul?
En ook een gastrol in een filmpje van Charly is niet te versmaden.
Een verknipt stukje touw van de secretaris (eenmaal gebruikt), dat wilt u toch
ook graag winnen?
En een tweedehands elastiekje van onze penningmeester, wie wil dit nou niet?
De gratis Koning Piet routine van de vice-voorzitter, hoort in elk magisch
pakket.
De lach van de voorzitter, u kunt kiezen uit de audio variant of met beelden.
Over de uitslag mag gecorrespondeerd worden, ook als u het ergens niet mee
eens bent.
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Met een hartelijke en magische groet (wat dat ook moge
betekenen)

Wim van Dokkum

Wie herkent onze
penningmeester?

Hogere Magic Care wiskunde

