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VAN DE REDACTIE 

Opnieuw versoepelingen, maar dan heb ik het even over de 

versoepeling van onze vingers, inderdaad onze vingervlugheid, hebben 

we die nog wel?  

De verspreiding van ons jaarverslag naar onze familie, vrienden en 

relaties levert in ieder geval zeer positieve reacties op; ik heb een aantal 

in deze nieuwsbrief opgenomen.   

Wow, we hebben op 25 mei voor het eerst weer een  

bestuursvergadering ‘live’ bij Rob thuis 

gehad, de vorige was meer dan een 

jaar geleden. Voorlopig gaan de vrijwel 

wekelijkse bijeenkomsten via Skype 

overigens gewoon door. Onze vice 

voorzitter Rob is zeer voortvarend 

bezig om onze stichting op een 

uitstekende manier op te starten in het 

nieuwe seizoen, waarbij het de bedoeling is om alle leden in een 

bepaalde activiteit onder te brengen. Jullie horen daar 

zeer binnenkort meer over. Plezierig dat we af en toe 

verslagjes van optredens toegestuurd krijgen; blijf dit 

gewoon doen (met foto’s graag!), want interne 

communicatie is zeker in deze tijd erg belangrijk.       

Met een hartelijke groet,  
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En opeens krijgen we weer wat meer ruimte, nu het 
virus in omvang afneemt. Wat is het fijn om weer op het terras te kunnen 
zitten. Wel blijft het voor veel goochelaars nog een lastige tijd, heel 
voorzichtig komen de boekingen weer op gang. Maar, zoals minister 
Hugo de Jonge verwacht: hoogstwaarschijnlijk kunnen we in september 
weer fysiek goochelvoorstellingen en - workshops aan de kinderen 
geven!  
Al enkele maanden is het bestuur bezig om na te denken over de manier 
waarop we het beste kunnen opstarten. Tot dan (en hoogstwaarschijnlijk 
ook daarna) gaan we door met Magic Care Online. Deze week alleen al 
zijn er maar liefst zes Magic Care goochelaars met hun online studio aan 
het werk. En wat te denken van het samenwerkingsproject met 
Qwiek.up? Ik weet zeker dat jullie na het lezen van de informatie in de 
nieuwsbrief daar net zo enthousiast over zijn als ik. 
Wat hebben we zin in het nieuwe seizoen! 
 
Liefs, 
Marlies 
 

JAARVERSLAG 

Zoals reeds opgemerkt, het versturen van ons jaarverslag aan ‘derden’ 

levert bewonderende commentaren op. Enkele hier samengevat:  

➢ Wat is jullie stichting toch werkelijk fantastisch. Zo lezend komt de 

grote professionaliteit tevoorschijn. En wat even groot is…de inzet 

en de warme liefde voor wat jullie doen.  

➢ Van de vele activiteiten die jullie hebben ondernomen en de 

creativiteit waarmee jullie veel kinderen een zeer groot plezier 

hebben gedaan was ik onder de indruk. 



➢ Wat een werk hebben jullie verzet. En hoe heerlijk om te zien hoe 

de mensen van Magic Care zich ‘omscholen’ tot digitale 

deskundigen.  

➢ Mijn complimenten voor het jaarverslag van Magic Care. Het ziet er 

allemaal weer strak en goed gevuld uit.  

Conclusie: het is meer dan de moeite waard de pdf file van het 

jaarverslag binnen ieders kennissenkring te verspreiden. 

 

QWIEK UP 

Stichting Magic Care is een samenwerkingsverband aangegaan met 
Qwiek up.  
Onze goochelaar Robin Matrix heeft 
korte goochel instructiefilmpjes 
gepresenteerd die worden ingezet in 
kinderziekenhuizen. 
Deze goochelvideo’s bieden jonge 
patiëntjes afleiding als zij 
noodzakelijke medische 
behandelingen moeten ondergaan.  
Via Qwiek up worden deze 
levensgrote beelden op de muur of het 
plafond geprojecteerd.  
De professionele en kindvriendelijke 
Magic Care goochelaar Robin houdt 
de zieke kinderen helemaal in de ban 
van zijn magie.  
Na deze digitale goochelsessie heeft 
het trotse kind iets geleerd wat zijn 
vriendjes niet kunnen: goochelen!   
 

 

 

 

 



OPTREDENS 

De digitale optredens gaan onverminderd door.  

➢ Een verslag van Janse:  

De routine begint er nu aardig in te komen. Ik logde rond 13:55 in en 
Jenneke stond al klaar met het karretje, dus we konden direct aan de 
slag. Ik vraag aan het begin altijd even of ze het lijstje met namen van 
kinderen kan voorlezen, zodat ik een inschatting kan maken van hoeveel 
tijd ik maximaal per kind te besteden heb.  
  
In tegenstelling tot vorige keer was het al wat drukker op de afdeling, dus 
ik had echt wat om handen (vorige keer waren er 'maar' drie). Van de 
tien kinderen op het lijstje kon ik uiteindelijk bij zes kinderen terecht. Drie 
van die zes kinderen waren eigenlijk iets te moe of ziek om een 
workshop mee te doen. Ik beperk mij in zo'n geval tot het vertonen van 
twee of drie korte en grappige trucjes.  
  
Bij de overige drie kinderen (één jongen van 8, een meisje van 10 en 
een jongen van 10) kon ik alle trucjes uit het doosje behandelen en kon 
ik dus de hele Magic Care formule uitvoeren. Wat nog wel geinig was, 
was dat de jongen van 8 (Niels) lekker bijdehand "Giraf!" riep toen ik 
vroeg of hij wilde kiezen tussen een eend en een konijn...  
  
Naar ik heb begrepen zijn ze binnen het ziekenhuis ook zo 
langzamerhand een beetje aan het versoepelen. Wie weet kunnen we na 
de zomer ook weer fysiek langsgaan. Dat zou ik zelf erg leuk vinden!  
Het volgende bezoek staat op 8 juni gepland. Vooralsnog digitaal! 
 
➢ Uit de evaluatie van de vader van Sophie en Isa na een ZOOM 

optreden door Paul en Peter:  
 
  

“Mijn dochters vonden het echt heel erg leuk. Ze vinden dit soort dingen 

best wel spannend en ze zijn redelijk verlegen, maar ze hebben genoten. 

Ze hebben de trucs al meerdere malen gedaan bij de opa’s en oma’s. 

Echt genieten! De aanpak van de goochelaars was hartstikke goed en 

jullie deden het geweldig samen, grappig en duidelijk. Sophie en Isa zijn 

supertrots, Sophie heeft al meerdere malen staan oefenen voor de 

spiegel. Ook de geheimhoudingsbelofte heeft indruk gemaakt”. 



➢ Optreden Rob en Marlies bij Moviera (Blijf van mijn lijf huis ‘in’ 

Nijmegen) 

“De kinderen hebben het erg leuk gevonden! Voor ons ook leuk om te 

zien dat de kinderen echt een andere kant lieten zien dan wij van hun 

zagen in bijvoorbeeld de club. De kinderen deden vol enthousiasme 

mee. De aanpak van jullie als goochelaars was ook erg leuk en de 

kinderen gingen voluit meedoen en erop in, door te antwoorden wat jullie 

bijvoorbeeld 'fout' deden of als ze dachten te weten hoe jullie dat trucje 

deden. Na de workshop hadden de kinderen het er gelijk over dat ze het 

als eerste aan hun moeder/broertje/zusje wilde laten zien. Graag zouden 

wij eens in de zoveel tijd een workshop van jullie krijgen”. 

(Lynn Bosmann, sociaal-pedagogisch werker) 

 
➢ Optreden Kariem en Teun bij Pallieter 

 
Op 25 mei hebben Kariem en Teun een digitaal huisbezoek afgelegd 

aan twee kinderen van stichting Pallieter. De kinderen hebben genoten 

van de aandacht die dit duo aan hen gaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PR 

We hebben op verzoek van Marcel Verbakel een artikel over Magic Care 

geschreven voor de Informagie onder de titel ‘Magic Care, still going 

strong’ met vooral aandacht voor de recente digitale ontwikkelingen bij 

Magic Care. Marcel heeft er een prachtig stukje van gemaakt! Inclusief 

het 1 ½ minuten durende promofilmpje van de site.  

De link van dit artikel is:    

 

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

 

We gaan nu proberen om aandacht te vragen voor Magic Care in 

België via het blad Escomateur.  

 

 

 

VERSOEPELINGEN DOOR DE NMU 
 
De NMU heeft ook een aantal maatregelen versoepeld, samengevat in 

een zeer recent gedrukt document, dat is uitgelekt en dus nog wat nat is.  

• Duiven mogen vanaf 5 juni weer met z’n tweeën in de pan. 

• Konijnen ouder dan 75 jaar krijgen voorrang bij het vaccineren 

met het eureka vaccin. 

• Konijnen, die na het optreden in een risicogebied terugkeren, 

hoeven vanaf genoemde datum slechts 2 dagen in quarantaine 

in hun eigen hoed.  

• Het vliegverbod van duiven in risico theaters blijft echter van 

kracht.  

• Heeft u een ‘zigzag lady’ dan dient u van elk van de ledematen 

een negatief testdocument te tonen. 

 

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


• U dient uw duiven wel opdracht te geven dat, bij het openstellen 

van de terrassen, zij per tafel maar met twee duiven van 

hetzelfde geslacht de overblijfselen van de door mensen 

achtergelaten consumpties mogen oppikken.   

• O ja, het MMT (Magic Management Team) adviseert 

goochelaars die voor de spiegel oefenen 1 ½ meter afstand van 

hun spiegelbeeld te houden en de spiegel na afloop te 

desinfecteren.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


