
 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie Wim van Dokkum; w.dokkum@planet.nl 

VAN DE REDACTIE 

We brengen een combinatie juli/augustus interne nieuwsbrief uit, deels 

vanwege de vakanties.  

Het effect ‘pass-pass-rabbits’ is uiteraard bekend. Het lijkt er wel op dat 

het bekende OMT dit interpreteert als ‘pass-pass-versoepelingen’ omdat 

die wisselingen toch wel erg veel het beleid van de overheid 

weerspiegelen (Drs P. zou zeggen  ‘heen en weer’). 

Er zijn toch wel enkele interessante Magic Care overwegingen te 

melden, zoals activiteiten van onze voortvarende financiële commissie, 

de veelbelovende Qwiek-up ontwikkelingen met leuke filmpjes van Robin 

Matrix. En wat te denken van Wil Hendriks, die gestart is met zijn Magic 

Care podcasts; uw secretaris was als eerste aan de beurt. PFS Tilburg 

werd ‘bezocht’ door Janse en Gerard, Wil en Marlies, Kariem en Igor; de 

foto’s spreken voor zich, denk ik. En lovende woorden na het optreden 

van Gerard en Charly, Rob en Marlies ‘bij’ Moviera in Apeldoorn. En 

overweegt u nu al na te denken over uw magische 

oude dag voorzieningen, dan is de Magic Care 

Senioren Zorginstelling wellicht wel wat voor U (voor 

meer informatie zie onderaan deze nieuwsbrief).   

Met een hartelijke groet,  
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Beste magische vrienden, 
  
Het is zomer, maar het lijkt wel lente. We horen weer positieve 
signalen van onze artiesten: er wordt weer opgetreden! Natuurlijk 
maken we ons allemaal zorgen over de snel verspreidende 
Deltavariant, maar er gloort weer hoop aan de horizon. Nog even 
doorzetten en we mogen met Magic Care weer ‘los’.   
 
We zien allemaal enorm uit naar het weer ‘live’ optreden voor 
onze kinderen. Daarnaast hopen we elkaar na de zomervakantie 
weer te mogen ontmoeten. Er wordt al aardig wat voorbereid.  
 
Op de achtergrond zijn we de laatste tijd actief in gesprek 
geweest met veel Magic Care goochelaars. Het is goed om dat 
contact te hebben en het enthousiasme te horen die ieder voor 
Magic Care voelt.  
 
We zijn nog bezig met de uitwerking van alle gesprekken en 
ideeën, maar de ambitie om als stichting nog sterker uit de crisis 
te komen is iets wat zeker gaat gebeuren.  
  
Ik wens jullie allemaal een fijne zomer toe! 
Marlies 
 

 

 

 

 



QWIEK-UP 

De Qwiek.up  is een prachtig handzaam apparaat die kinderen in het 

ziekenhuis een audiovisuele beleving kan geven tijdens zorgmomenten 

Dit apparaat is een soort beamer dat gebruikt kan worden om op het 

plafond of de muur levensgrote beelden te projecteren.  

Vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis kwam het idee om content te 
ontwikkelen die kinderen kan afleiden bij het uitvoeren van een medische 
handeling. Het WAKZ werkt al lange tijd met onze stichting samen en de 
pedagogisch medewerkers van dit ziekenhuis had de wens voor het 
ontwikkelen van een speciale goochelmodule. 
 
Onze Magic Care goochelaar Robin Matrix heeft op een zeer 
kindvriendelijke manier korte goochel instructiefilmpjes gepresenteerd 
voor deze module. Deze digitale goochelworkshops met huis- tuin en 
keuken materiaal, worden vanaf deze maand ingezet in het WAKZ en 
daarna in veel andere ziekenhuizen. Na de Magic Care goochelsessie 
heeft het trotse kind iets geleerd wat zijn vriendjes niet kunnen: 
goochelen! 
 
In de toekomst worden deze goochelmodules uitgebreid zodat er nog 
meer kinderen kunnen genieten van de Magic Care Magie. 

 

https://www.facebook.com/goochelaar.nl?__cft__%5b0%5d=AZXD3nN9oU2HU4TegXNFBoox0adC_CUSXHskrkAvM1aXA9xBEaGWVRqb14jluPeE9ov3g1LWzw7y9Q0_cXaeohqf0afATwF6AlW2cmoO1VbQHPLVxguNpx_utZSTDeOagafl872O5d-jQIAawgbyPBKUKl1g_e0v56LqVsCfM7vNZA&__tn__=-%5dK*F


MAGIC CARE PODCAST 

Het was al eerder aangekondigd: Wil Hendriks gaat speciale Magic Care 

podcasts maken, met onder meer de bedoeling Magic Care breed in de 

belangstelling te brengen. Uw 

secretaris was (dus) zijn eerste gast. 

Uit zijn aankondiging:  

‘In deze eerste Podcast is te gast: Wim 
van Dokkum, professor, ridder, 
goochelaar en secretaris van Stichting 
Magic Care. 
Over jazzmuziek en voedingsvezels, 
Mies Bouwman en diepvries toiletten, 
goochelen in gevangenissen en 
zelfvertrouwen.’ 

 
Wim: Het was mij een eer en genoegen, Wil   
De podcast staat inmiddels op onze Magic Care site (onder ‘nieuws’) en 
is direct te downloaden via https://magiccare.nl/podcast/    
 
 

VAN DE FINANCIËLE 
COMMISSIE 

Beste Magic Care vrijwilligers,  

Wij werden benaderd door de 
vriendenloterij 
https://www.vriendenloterij.nl/   

De vriendenloterij brengt loten aan de man(vrouw), op maandelijkse 
basis met een abonnement. 

Een gedeelte van het opgebrachte geld kan geschonken worden aan 
een goed doel welk door de donateurs gekozen wordt. 

Als mensen eens een doel hebben gekozen (gekozen instelling of 
stichting) mogen zij dit ook weer wijzigen in een ander doel. Daarnaast 
maken deze lotenkopers natuurlijk ook kans op de hoofprijs en andere 
prijzen.  

https://magiccare.nl/podcast/
https://www.vriendenloterij.nl/


De vriendenloterij vertelde ons dat als er genoeg mensen zijn die al 
donateur zijn of vrienden of familie hebben die donateur zijn dat wij dan 
al snel een jaarlijks mooi bedrag bijeen kunnen verdienen. 

Leuren bij mensen om loten te kopen, dat willen wij niet, maar het loont 
de moeite om te kijken en even rond te vragen of wij misschien aan een 
groepje toch al betalende vrienden kunnen komen.  

Daarom de vraag aan jullie, kunnen jullie rondvragen bij vrienden en 
familie of zij al zijn  lid zijn van de vriendenloterij en over zouden willen 
stappen van hun goed doel naar Magic Care? 

Wij kunnen na inventarisatie eventueel ons dan  als goed doel 
aanmelden.  

Zouden jullie dit willen inventariseren in je omgeving en dan doorgeven 
aan Harry Vogel van de sponsorcommissie: via a.hvogel@chello.nl (dus 
je hoeft geen loten te verkopen).  

Een zinnetje en een naam van de persoon is al genoeg 

 Zinnetje: 

Ik……….. kan   ……x een persoon aanleveren als abonnee van de 
sponsorloterij die willen overstappen naar het goede doel Magic Care 

Naam/namen en emailadressen van de betreffende personen. 

Met vriendelijke groeten, 

Harry Vogel  

 
 

MAGIC CARE CONGRES 

We zijn er mee bezig! Noteer voorlopig de datum van zondag 12 

september. Verdere mededelingen volgen nog. 
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PFS TILBURG MET JANSE EN GERARD 

Weer een succesvol digitaal optreden van het duo Janse-Gerard. De 

foto’s zeggen voldoende, denk ik.  

 

 

 

 

 

 



 

 

OPTREDEN MOVIERA APELDOORN (Gerard en 

Charly).   

Uit de evaluatie van Moviera:  

➢ Er was veel plezier bij de kinderen en het was een leerzame 

ervaring.  

➢ De voorbereidingen waren ‘top’; we hopen dat de volgende show 

‘real live’ kan zijn.  

➢  Ook de workshop was ‘TOP’ 

 

MAGIC CARE EN DE INFORMAGIE 

Het werd al eerder gemeld: We hebben een artikel over Magic Care naar 

de Informagie gestuurd en dat is onlangs verschenen in onder meer de 

nieuwsbrief van de NMU. De link naar het artikel is  

https://www.informagie.nl/magic-care-still-going-strong/ 

 

DE MAGIC CARE SENIOREN ZORGINSTELLING 

“Uw magische oude dag is bij ons in goede handen” sprak de 

enthousiaste directeur van de zorginstelling ‘Handen thuis’. “Ons geheel 

vernieuwde gebouw is voorzien van allerlei snufjes, zoals dubbele liften, 

Flip sticks en verschijnende wandelstokken voor de juiste balans bij het 

lopen en we hebben ook duivenpannen in de keuken, waarmee u 

overigens ook de favoriete koekjes voor uw kleinkinderen kunt bakken; 

ja, nostalgie staat bij ons hoog in het vaandel!”  

“Uw kamer is voorzien van ‘D-lites’ met ingebouwde chip, die reageren 

op uw gemoedstoestand en ook uw bloeddruk kan meten, zodat wij niet 

om de haverklap meisjes van diverse pluimage moeten inzetten om uw 

hypertensie in goede banen te leiden. Uw waardevolle documenten kunt 

u bewaren in onze beveiligde ‘drawerboxen’, die in ook beveiligde 

dobbelsteenkasten kunnen worden opgeborgen.  Zeer modern is de 

Kalanag drankenmachine in de keuken, die reageert op de menselijke 

https://www.informagie.nl/magic-care-still-going-strong/?fbclid=IwAR0-5XwQZqJkTasdUZRP_iNbUQTdwBu1_0tl2xMnIqlyL4_E-gGGcc6pUcM


stem: wilt u een drankje dan roept u dat gewoon naar de machine en 

binnen de korst mogelijke tijd staat uw wens dan op uw tafeltje”. Niet te 

geloven, dacht ik. “En als u het met uw aanvankelijke keus niet eens 

bent krijgt u van ons een spiegelglas om uw keus te veranderen”. Te 

gek, deze zorginstelling! 

“Hoe is het entertainment geregeld”, wilde ik weten. “Wel, we hebben 

regelmatig bingo avonden waarbij u via uw persoonlijke mentalist 

gegarandeerd mooie prijzen kunt winnen. O ja, in uw kamer worden elke 

dag uw favoriete dieren van ballonnen ververst, zodat u niet bang hoeft 

te zijn dat sommige dieren door onjuist gebruik van uw vork een 

afknapper kunnen zijn”. Ik was versteld van deze innovaties.  

“Voor het douchen worden speciale magische sponsballen verstrekt met 

ingebouwde kaartenpoeders, waarbij u zich via het ‘ruw-glad’ principe 

kunt wapenen tegen het vallen als u uit de douche stapt”. Het was 

wonderbaarlijk wat de directeur aan magische ervaring ten toon 

spreidde.  

“We stellen ook speciale duimspitsen beschikbaar met ingebouwde  

doekjes voor het morsen, bovendien voorzien van geluidssensoren zodat 

u ook kunt horen wat u eet. Maar als u in de eetzaal uw maaltijden wilt 

consumeren krijgt u van ons forceermenukaarten waarmee u uw 

lievelingsgerecht aan de ober kunt toevertrouwen”.   

“Dat alles kost natuurlijk wel een duit” opperde ik. “Dat valt mee, want 

onze zorginstelling valt niet onder het eigen risico, maar de selectie is 

wel streng; zo moet u wel een aantal magische grepen beheersen, zodat 

het management u niet kan betrappen op enige vorm van vergrijp jegens 

het verplegend personeel, ik hoop dat u hier begrip voor kunt 

opbrengen”.    

Het was mij duidelijk: Deze zorginstelling is nog veel beter dan het huis 

van de toekomst van Chriet, als u begrijpt wat ik bedoel.  

Indien u zich nu al vast wenst in te schrijven, dat kan via onze website 

www.magiccarezorginstelling.nl  

http://www.magiccarezorginstelling.nl/


 


