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                                                                               Op het weekend zullen leerkrachten en professoren 

                                                                               aanwezig zijn die jou zullen begeleiden in het      

                                                                               beheersen van de magie. Dit doen zij in de vorm van  

                                                                               toverschoollessen. De lessen bestaan uit de volgende  

                                                                               onderdelen: een demonstratie, een workshop waarbij je 

iets doet, maakt of onderzoekt en een eigen tijd-/huiswerkmoment waarbij je met je persoonlijke doelen 

aan de slag kan of even pauze neemt. In dit weekend leer je nieuwe dingen of ga je dieper op de lesstof in 

om zo een betere tovenaar of heks te worden. Dit jaar heeft Magical Triangle in alle nauwkeurigheid de 

volgende les thema’s voor jullie uitgekozen:   

Schrijven met een ganzenveer 

Mythologische wezens 

Duelleren 

 

Waarzeggerij 

 

Toverdranken 

 
Naast dit lespakket zal er voldoende tijd 

zijn voor de huiswerkopdrachten en om 

elkaar beter te leren kennen. De lessen 

worden aangepast op het niveau van de 

leerlingen. Dus ben je nieuw, of heb je al 

wat jaartjes toverervaring.  Dit  

weekend is echt iets voor jou. 

 

De woordvoerder gaf aan dat de les 

thema’s, inhoud en volgorde waarin ze 

voorkomen op ieder moment gewijzigd 

of gecanceld worden. 

 

 

Een award voor                           

 Benfolo Evil Penstroke 
 

              Benfolo is ontdekkingsreiziger,  
               uitvinder en handelaar. Hij is  
               veel onderweg met het Magisch    
               Genootschap om materialen,   
               wezens en  contacten te  
               krijgen om te mee te handelen.   
               Want dat is zijn passie. Hij is  
               mede-eigenaar van winkel  
               “Penstroke & Pecus” Magische  
               Objecten Kabinet 
                          Dhr. Penstroke heeft 303 verschillende draak- en       

       salamanderachtige ontdekt waaronder de aardrode 
Saniyaso uit de lage landen. Daarnaast  
heeft hij een aantal unieke  
magische producten op  
de markt gebracht,  
waaronder de  No-Trace-O-Nib.   
Een onderdeel van de schrijfpen  
waarbij hetgeen je schrijft niet  
    traceerbaar is.  De nib is zo ontworpen dat hij zowel voor        
                     schrijfveren als vulpennen te gebruiken is. Voor dit    
                         laatste item wordt   Benfolo op 23 april officieel   
                                     betiteld: “Maker en vinder van magische  
                                         objecten.” Hij is hiermee de eerste die    
                                                    deze titel toegewezen krijgt en  
                                                                    is daarom zeer trots.   

 

 
  
Heb je vragen? Bericht ons op: 
www.MagicalTriangle.com 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Ostara 

In de Knowledge schenken wij ditmaal de 
aandacht aan Ostara. Het is een viering ter 
ere van de lente rond maart de 21ste.  De 
achterliggende bron is de vruchtbaarheid 
van de natuur, waarbij de zaden nu 
ontkiemen en langzaam aan naar boven 
komen. Het gaat niet om reiniging zoals bij 
Imbolc,  maar om het stimuleren van het 
nieuwe leven dat zich ontwikkeld.  Ostara 
valt op de dag waarop de het even lang licht 
als duister is,  waarbij de dagen vanaf dit 
moment langer zijn dan de nachten. 
Er zijn diverse gewoonten, waaronder 
vreugdefeesten, eieren zoeken, vruchten 
punch maken en brood figuren bakken. 
 
Lees op pagina drie hoe je je eigen 
broodfiguren kan maken voor Ostara. 
 

Jij kunt ons volgen op Facebook  
en Instagram en kijk ook  
eens op onze nieuwe 
website voor meer             Blijf op de hoogte  
informatie.                  en meld je aan voor  
                                onze nieuwsbrief op:  
  
 

www.MagicalTriangle.com 
 

De kip en de haas 
Buiten de eieren komt ook de kip in 
de viering van Ostara voor.  In een 

legende zou de kip de eieren 
verstopt hebben in het veld. Deze 
werd gestraft voor haar daden 
doordat ze door Ostara werd 

veranderd in een haas die de eieren 
terug moest vinden.  Maar ook de 
haas is buiten deze legende een 
symbool voor vruchtbarheid, 

doordat deze zich snel voortplant.  
Er is nog een overeenkomst tussen 
de hazen en gevogelte, sommige 

vogels leggen hun eieren in verlaten 
holen van hazen .  

 

 

Eieren  

De eieren komen veel voor in de vieringen 
van Ostara. Dit omdat een ei symbool 

staat voor vruchtbaarheid en nieuw leven.  
Er bestaat een traditie dat er eieren rond 
akkers werden “geplant”  om de grond 
vruchtbaar te maken. Hier komt een 
andere traditie vandaan, namelijk het 

verstoppen van de ei. In sommige landen 
worden er in plaats van echte eieren, 

chocolade eieren verstopt en later 
opgegeten bij het ontbijt. 

 
De eieren werden vooraf ze in de grond 
werden gestopt vaak beschilderd met 

kleuren als geel dat stond voor de warme 
zon,  rood voor het leven of nieuw leven 

en groen voor de nieuwe planten. 

De godin Ostara 
Zij is de Germaanse godin van de 

lente en is hoedster van het 
nieuwe leven en vruchtbaarheid. 
Haar naam werd in diverse talen 
anders geschreven waaronder 
Eostron ( wat nu geschreven 
wordt als Easter). Ostara slaat 

ook op het oosten, waar het licht, 
de zon vandaan komt. 

 

 
Voor de jongeren onder ons is er 
ook nog een verhaal dat de haas 

zijn eieren rondbrengt, zelf 
beschildert en verstopt in de 

grond en die gevonden te worden 
door de mensen die er naar 

zoeken.   
 

 



 

 

 

 

 

  

 

   Horizontaal 

   2. Godin van de Lente 

   3. Mythologisch wezen 

   4. Ouderwets schrijfgerei  

 

 

 

  

 

 

Verticaal 

1. Inzicht krijgen in de toekomst 

5. Onderdeel van schrijf- of kroontjespen 

6. Symbool voor nieuw leven en vruchtbaarheid 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Witchy kitchyThe Witchy kitchyThe Witchy kitchyThe Witchy kitchy    

Hebben jullie ook zo’n trek in lekkernij? 
Vandaag maken we Ostara broodfiguren 
 

Wat heb je nodig? 
- 1 zakjes gist of 35 gram verse gist  
- Eventueel maanzaad  
- Eventueel 4 rozijntjes 
- 1/4 liter lauw water  
- 500 gram bloem 
- ½ Eetlepel zout 
- Beslagkom 
- Bakpapier 
- Theedoek  
- Bakplaat 
- Beker 
- Oven 
- Vork 
- 1 Ei 
 

1. Neem het bloem, gist, zout en lauw water en 
kneed het samen in een beslagkom tot een 
stevig deeg. Neem een theedoek en maak deze 
vochtig met lauw warm water. Bedenk de 
beslagkom met het deeg. Laat het deeg ruim 
40 minuten rijzen.  Leg ondertussen een 
bakpapier op de bakplaat. 
 

2. Zodra het deeg gerezen is kun je het 
verdelen.   In vijf delen.   Neem drie delen deeg 
en rol deze per deel uit tot een lange rol.  
Vlecht deze drie in elkaar. Wanner de vlecht af 
is, vorm je een krakeling vorm en leg je het op 
het bakpapier. 
 

3. Nu zijn er nog twee bolletjes over.  Je kunt 
van het ene een kipvorm geven  en van de 
andere een haasvorm maken. Houd de figuren 
vrij plat.  Uiteraard kun je ook een “ei” vorm 
maken dat staat voor vruchtbaarheid. En leg ze 
op het bakpapier. 
 

4. Klopt het  ei los en bestrijk de broodfiguren.   
Strooi eventueel wat maanzaad over de 
gevlochten krakeling   en geef de brood dieren 
een ‘oogje’ met de rozijnen. Laat alles 
nogmaals 40 minuten rijzen.  En zet 
ondertussen de oven aan op 220 graden.  
Wanneer het deeg gerezen is, kan het in de 
voorverwarmde oven. Bak de broodfiguren in 
ongeveer 20 minuten gaar. 
 

Eet smakelijk 

KRUISWOORDPUZZEL 

 

De Magische wereld 

Langzaam maar zeker gaat de poort van de 

magische wereld verder voor jullie open. Het 

wordt tijd dat jullie op ontdekkingstocht gaan. 

Laat ons jou gidsen door deze wonderlijke wereld 

van magie. Maak kennis met de verhalen en 

legendes die Magical Triangle je biedt. Word 

wijzer van de scholing tijdens onze evenementen 

en kampementen. Geniet van de magische wereld 

waarvan jij deel kunt uitmaken. 

 

Kijk op de website www.magicaltriangle.com 

En ga op zoek naar de “Magische Wereld”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------PERSBERICHT---------------------------- 

MagNie-handel in Saterwater aan het licht gebracht. Dateert terug tot het jaar 1158. 
 

“SATERWATER VOOR LATER?” NIET VOLGENS EVERIUS FINGUNTI (Minister van Magische 

Medicamenten). 
    

OSLOOSLOOSLOOSLO----    Maart ’18Maart ’18Maart ’18Maart ’18----    ddddoor onze redacteur Appodocius Blabber.oor onze redacteur Appodocius Blabber.oor onze redacteur Appodocius Blabber.oor onze redacteur Appodocius Blabber.    
 

De Lomskyrkja in Lom, Noorwegen, staat al enige jaren bekend als dé toeristische trekpleister van zowel Magiërs als 
MagNie. In grote getalen komen zij rond de maand augustus samen om de bebaarde bouwer en oprichter Hjalmar 
Saeterdalen (860) te ontmoeten. Saeterdalen, nooit te beroerd om iets uit te leggen over zijn zelfgebouwde heilige 
plaats, staat altijd garant voor vele uren diepgaande geschiedvertellingen. Het vont met heilig water, door 
Saeterdalen ook wel gekscherend het Saterwater genoemd, neemt hierbij een geliefde centrale plaats in. 
 

                                                                               Tot voor kort werd gedacht dat Saeterdalen een bevlogen, bejubelde en  
                                                                               vitale Magiër was die de afgelopen eeuwen streefde naar het delen van  
                                                                               kennis en vitaliteit. Eenieder die in staat was om de uren van  
                                                                               geschiedvertellingen te doorstaan, mochten, tegen niet-geringe betaling,  
                                                                               even ‘aan het vont nippen’, zoals Saeterdalen dat zelf omschreef. Na een  
                                                                               bezoek kregen betalende klanten een flacon met kleurloos, geurloos  
                                                                               vocht. Diverse (ooggetuigen-)verslagen bevestigden na het drinken de  
                                                                               magische werking van het Lomskyrkja-vocht. Vitalere neusharen, krullende  
                                                                               oksellokken en ravissante rugharen waren maar enkele voorbeelden van de  
                                                                                werking van de follikelrevitalisatie. Lokale MagNie-kerken hadden zo hun  
                                                                                eigen Boeken en encyclieken om de werking te verklaren (hierover meer  
                                                                                in bijlage 3a voor de gerechtelijke dwalingen hieromtrent van 1388,  
                                                                                opgetekend door Morlopio Pavlovo). 
 

Onze eigen Appodocius Blabber was afgelopen augustus op vakantie en besloot de Lomskyrkja te bezoeken. Tijdens 
het oreren van Saeterdalen verliet Blabber de menigte om zijn tweede favoriete hobby te bezigen: de MagiGrafie.  
Met Blabbers Befaamde Blotevoetenbezwering beklom Blabber de trappen naar de nok van de kyrkja. Daar vond hij 
een runeninscriptie: Ik ben helemaal bovenin geweest, zover als je maar kunt komen". In de dwarsbalk van 
het triforium staat de runeninscriptie "Ik heb het werk van 2 man gedaan: Lang is door onderzoekers klakkeloos 
aangenomen dat dit de houtinscripties waren van de bouwers van de kyrkja. Bij het maken van MagiGrafische 
afbeeldingen verloor hij zijn Camera Lucida, die haast te pletter sloeg op het Saterwatervont. Gevolg: het stenen 
deksel van het vont brak en te zien was niet een vont met Saterwater maar een onhandig opslagplekje met 
kostuums, tule-haarwerken en cosmetische artikelen. Saeterdalen poogde als gevolg hiervan zijn publiek naar te 
uitgang te bonjouren, struikelde over zijn lange baard die pardoes afgerukt werd en, inschattend dat u een 
intelligente lezer bent, u begrijpt: de hele charade was geopenbaard. 

Na onderzoek van Blabber, in samenwerking met de autoriteiten, bleek dat Saeterdalen in werkelijkheid uit het 
Emerentius-geslacht afkomstig was, al eeuwenlang van vader-op-zoon een oplichtersgeslacht, en dat hij de 
Alopecia Androgenetica-bezwering had gebruikt om ‘het volk te verheffen.’ Emerentius liet na om te vermelden dat 
de Alopecia-bezwering kaalheid op langere termijn veroorzaakt! Over de inscriptie meldde hij: “Heb ik het niet ver 
geschopt? Heb ik niet het werk van twee gedaan? Ík ben Saeterdalen en Emerentius. Ze moeten mij dankbaar zijn! 
Ik houd de historie levend! Tegen elke prijs. Laat mensen hun levensleugen geloven.” Op de vraag over zijn 
discutabele moraal, antwoordde Emerentius: “Tsja, ik moet toch ook leven? En ik kan nou eenmaal veel beter 
vertellen dan die sok van een Saeterdalen!” 

Everius Fingunti, Minister van Magische Medicamenten, verzoekt de  
gedupeerde toeristen zich zo spoedig mogelijk naar de achteruitgang  
van het Achteruitganginstituut te begeven om de nadelige gevolgen  
van de bezwering terug te draaien. Tevens zal hij eventuele rechtsgang  
niet uit de weg gaan om Emerentius voor moord verantwoordelijk te  
stellen. Hierover later meer.  

-NOOT VAN DE REDACTIE- 

In de volgende KnOWLedge publiceert  
Narcistico Famoso over zijn zoektocht naar  
hét revolutionaire haargroeimiddel  
van de Ihanktonwan uit Dakota.  

 


