
 
 
 
 

 

Omkappen van 

heilige boom zorgt 

voor onrust 
Voor de aanleg van een nieuwe 
doorvliegroute tussen Zwalk en 
Hoornblasserdam moeten enkele 
bomen gekapt worden vanwege hun 
grote hoogte. Dit stuit de lokale 
Druïdevereniging tegen de borst. Een 
van deze bomen is namelijk de 
welbekende Tover-Iep. Deze Tover-
Iep is van grote betekenis voor de 
uitvoering van de vollemaansrituelen. 
Daarnaast worden de uitlopers van 
deze boom gebruikt voor de 
vervaardiging van toverstokken. Het 
ministerie blijkt niet gevoelig voor 
deze argumenten en wil zijn plannen 
doorzetten. De lokale 
Druïdevereniging dreigt met 
protesten en de druïden zijn gaan 
staken. Zij hebben hun 
werkzaamheden in het creëren van 
toverstokken neergelegd. Het 
ministerie zegt niet onder de indruk te 
zijn van deze pressiemiddelen. 

 

Verslag muzikaal 

optreden K6 
[door: S. Verhulst] Gisteravond trad 
K6 op in een uitverkochte Koepel-
dome. Vele magiërs van alle leeftijden 
waren uit het hele land gekomen om 
te genieten van de muzikale kunsten 
van deze magische band. Zij kregen 
dan ook waar ze op hoopten: een 
fantastische voorstelling en een 
prachtige show met vele magische 
effecten. De zangkunsten van de 6 
nachtegalen was wederom van 

fenomenaal niveau. Zo brachten ze hun meest 
populaire nummer ‘de 6 zwijntjes’ ten gehore. 

Soep zorgt voor verhitte 

discussie 
In het Friese Egypte laaide een flinke discussie 
tussen twee buren op. De heks Zasildar ondervond 
hevige overlast van de kookkunsten van haar 
buurvrouw, Madame Mix. Mix staat lokaal 
bekend als een experimenterend thuiskok. In haar 
queeste om de perfecte soep te maken heeft Mix al 
van alles geprobeerd. “De ingrediënten zijn 
inmiddels in perfecte samenstelling 
gecombineerd”, aldus Mix. “Echter, om de soep 
naar grote hoogten te brengen is het noodzakelijk 
deze op de juiste temperatuur te brengen”. Iedere 
avond bleek Madame Mix het vuur zo heet op te 
stoken dat de warmte afstraalde op de woning van 
Zasildar en “dat is met deze warme zomerdagen 
geen pretje” constateerde de heks. Het gekibbel en 
gekakel werd de lokale magister te veel en heeft 
een oordeel geveld over de situatie: “niet alles 
hoeft perfect te zijn”. Met deze wijze woorden 
hebben de buren het verschil kunnen bijleggen en 
is de discussie bekoeld. Beide buren eten nu 
regelmatig gezamenlijk een kommetje. Soms 
wordt de soep dus niet zo heet gegeten. 

Buurtheks helpt oude 

magiërs met wekelijks 

ritueel 
Ook wanneer 
magiërs op leeftijd 
komen blijven ze nog 
zeer gemotiveerd in 
het bedrijven van de 
magische kunsten. 
Toch blijken ze er 
niet altijd goed meer 
toe in staat te zijn. 
Daarom is buurtheks 
Mathilda een nieuwe 
onderneming 
begonnen om 
ouderen te assisteren 
om de lichamelijke 
gebreken te 
overkomen. “Ik help 
ze met het hanteren van de bezemsteel, of laat ze 
weer even roeren in het keteltje”, aldus de 
bedrijvige heks. “Op deze manier kunnen ook 
ouderen zich weer even jong voelen”. De oudere 
magiërs vinden het allemaal prachtig en zijn zeer 
tevreden met de nieuwe diensten. Naast het 
aanbieden van allerlei hand en spandiensten 

kunnen de magiërs ook bij Mathilda 
terecht voor een goed gesprek. Van 
diepgaande onderwerpen tot de 
bloemen en de bijtjes, niets is te gek 
voor de buurtheks.  

Magisch Zomerkamp 

van start 
Magical Triangle is van start gegaan 
met het magisch Zomerkamp waar 
tientallen jonge magische talenten 
worden opgeleid en getraind in de 
kunst van de magie. Zij zullen 
onderwezen worden in allerlei 
magische vakken en zich verdiepen in 
de oude kunsten. Zo zorgt Magical 
Triangle voor een nieuwe generatie 
van talentvolle magiërs die ons allen 
zullen helpen en beschermen tegen 
allerlei duistere machten. 

Nieuw dit jaar is de summer solstice 
viering waarbij alle positieve energie 
gecombineerd wordt tot een krachtig 
geheel en alle studenten kunnen 
genieten van een magisch 
samenkomen. 

Mag het licht uit? 
Ze zouden moeten kappen met het 

kappen, aldus Chant Insomnius. 
  
In het plaatsje Bergerbeek was 
afgelopen week de spreekwoordelijke 
druppel die de emmer liet overlopen 
gevloeid. Met heel veel ophef liep dhr. 
Insomnius op zijn witte konijnen 
pantoffels het huis van de 
burgemeester binnen. Hij klaagde al 
een paar dagen dat de bomen die 
gekapt waren voor zijn huis teveel 
licht van de lantaarnpaal naar binnen 
lieten schijnen. Het was een beslissing 
van de minister Krom en Burgervader 
Balgebraedt dat de bomen moesten 
verdwijnen voor laagvliegende 
tapijten en bezemverkeer. Er gingen 
diverse complottheorieën de rondte 
dat de bomen enkel gesnoeid waren in 
verband met het uitzicht en dat het 
niets te maken had met een 
verbetering op het vliegverkeer. 
Minister Krom bood aan nieuwe 
vitrage te regelen op kosten van de 
gemeente.

Dinsdag 20 juli Jouw nieuws, vliegensvlug 
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h o r i k m e a n j t a 

Tina’s Toverkeuken 
Vandaag heeft Tina in haar dagelijkse column 
weer iets heel bijzonders voorbereid. Vandaag staat 
non-alcoholische mede op het menu. Deze mede 
heeft een frisse smaak en is geschikt voor de warme 
avonden. 

1 liter honing 
3 liter bronwater 
120ml citroensap 
1 gesneden citroen 
½ theelepel nootmuskaat 
snufje zout 
 
Meng en kook de ingrediënten gedurende 5 
minuten en laat het geheel dan afkoelen. Stop het 
brouwsel daarna in een gekleurde afgesloten fles 
en laat de fles in de koelende kast afkoelen (om 
gisten te voorkomen). Geniet ervan tijdens 
gezellige feesten! 

Illdeward druk bezocht 
Sinds Anastasia afgelopen jaar weer is 
teruggekeerd uit de handen van het kwaad, 
verblijft ze in Illdeward, het ziekenhuis voor 
speciale ziekten en kwalen. Daar gaat het goed met 
haar! Anastasia vermaakt zich prima en heeft zich 
helemaal gestort op het zingen. Dat is immers haar 
grootste kracht. Gelukkig krijgt ze regelmatig 
bezoek van studenten en docenten. Zo blijft ze toch 
op de hoogte van alles wat er speelt. Ondanks dat 
het steeds beter met haar gaat is ze nog niet in staat 
om op het magische zomerkamp van Magical 
Triangle te verschijnen en haar lessen te vervolgen. 
Er is goede hoop dat ze in de toekomst haar 
talenten weer kan inzetten buiten de grenzen van 
Illdeward. Mocht u ook op bezoek willen komen, 
stuur dan vooraf een uil naar Illdeward. 

 

Receptacle’s gaan in 

massaproductie 
Doordat recentelijk ook de laatste blauwdrukken 
van Raziel’s Receptacle zijn vrijgegeven is het nu 
mogelijk om dit kleinood in grote hoeveelheden te 
produceren. Daardoor kan straks iedereen de 
beschikking krijgen over een eigen Receptacle. 
Raziel stond bekend om zijn valstrikken en heeft 
talloze blauwdrukken achtergelaten ter lering. Hij 
was sterk voorstander van het delen van kennis om 
daarmee iedereen te wapenen tegen duistere 
machten. De Receptacle is een magisch object en is 
een soort ghosttrap die wordt gebruikt om de 
essentie van wezens in op te sluiten, hoe krachtig 

ze ook zijn. Uiteraard zijn ze niet alleen geschikt 

om kwade wezens in op te sluiten, maar ook om 

bijvoorbeeld de essentie van een overleden 

geliefde in op te slaan. Op die wijze kan een magiër 

altijd zijn dierbaren dicht bij zich dragen. 
Mede daarom staan vele magiërs in de rij om 

hun geliefde te vereeuwigen in dit kleinood. 

Verdediging 
Het Magical Triangle Magisch Zomerkamp 
is van start gegaan. Dit nieuws heeft helaas 
ook duistere oren bereikt en er zijn signalen 
dat kwade energieën of personen het 
evenement willen betreden. Dit is uiteraard 
een dreiging en daarom worden er gelukkig 
adequate maatregelen getroffen. De 
bestaande beveiligingen worden versterkt 
en de op het zomerkamp aanwezige 
afdelingen hebben de opdracht gekregen 
om een versterkt magisch beveiligingsschild 
op te zetten. Voor dit schild zal iedere 
afdeling een eigen element leveren. 

Va qr anpug, va qhvfgre truhyq, ireibytqr 
uvw mvwa ervf gbg jennx. Uvw qvr 
ireonaara jnf hvg urg jrfgryvwxr 
jreryqqrry. Jnf urg qnnqjrexryvwx qvrara? 
Jnf urg qnnqjrexryvwx vrznaq bc rra 
ibrgfghx cynngfra bs jnf urg qr yhfg anne 
znpug ra xenpug? 

Het versterkte magische schild zal tijdens de 
Summer Solstice Viering geactiveerd 
worden. De verwachting is dat de huidige 
maatregelen, aangevuld met extra 
waakzaamheid van de docenten, en de 
magisch bewoners, voldoende bescherming 
bieden voor de aanwezige studenten. 

Woordzoeker 
D V L M Y T H E J S U T 
R L I E M A G N I E M O 
O I U L E I Z A R N M V 
M E N E E T S L E D E E 
E G N A A M S K G E R R 
N L S E I G A M G O C S 
N E K N A R D R E V O T 
M S L E D N E P Z Z D A 
O N E O I F F I R G E F 
O D U B L O E N A L X B 
B S T S U L E F A R N U 
R E I V E Z L E W I C E 

 

      
         

 

Bezemsteel 
Boom 
Codex 
Draken 
Dromen 
Dubloen 
Edelsteen 
Elzevier 
Griffioen 
Maan 
Magie 
 

Magnie 
Mythe 
Pendel 
Raziel 
Toverdranken 
Toverstaf 
Uil 
Unrafelus 
Vliegles 
Waarzeggerij 
 

 
 

Nu drakenbiefstuk. 
Twee voor de prijs van één.  
Echt Hepa  

 
 

Heb jij al een relatie? Ben je 
toe aan iets nieuws? Meld je 
aan voor een spannende 
date met een witch of 
wizard. 
HEXA: voor iedereen 

 

 

Third eye opticien 

Zie je niet meer helder? Heb 
je ook zo’n last van je derde 
oog? Bij Third Eye Opticiens 
word je geholpen door 
professionals. 
Third Eye Opticiens, voor u. 

 

 

De nieuwe Bliksem N700! 

Je haalt ‘em bij WarmBlue. 
Nu op voorraad! 

 

Hairless: het kwakje tegen 
uw overtollig haar*! 

*Niet geschikt voor 
bromsnorren 


