
 
 
 
 

 

Lokale 

Druïdevereniging 

protesteert tegen kap 

Tover-Iep 
De lokale Druïdevereniging verhoogt 
de druk op het ministerie bij de 
protesten tegen de kap van de 
welbekende Tover-Iep. Deze boom 
moet plaatsmaken voor een nieuwe 
doorvliegroute tussen Zwalk en 
Hoornblasserdam. Enkele van de 
druïden hebben zich vastgeketend 
met magische spreuken aan de Tover-
Iep. Hierdoor worden de 
werkzaamheden van het ministerie 
verstoord. De overige druïden zetten 
de staking voort en zijn volledig 
gestopt met het maken van 
toverstokken. De lokale bevolking 
zegt begrip te hebben voor de acties. 

Inzamelingsactie 

basisschool 
Basisschool de Klipper is weer 
begonnen aan de jaarlijkse waszegel-
actie. Kinderen van de bovenbouw 

gaan de komende weken weer langs 
de hutten om waszegels te verkopen 
voor het goede doel. Voor een donatie 
van slechts enkele Dubloenen kunt u 
verschillende goede doelen steunen, 
zoals het Zwerfuilenfonds, de Zwarte 
Kattenkliniek, het Ravennest of het 
Rattencafé. Deze doelen kunnen uw 
gulle gift goed gebruiken en danken u 
bij voorbaat al voor uw vrijgevigheid. 
Voor uw gulle donatie krijgt u de 
ruime keuze uit verschillende 
waszegels om al uw berichten te 
verzegelen met een hoogwaardige 
sluiting. 

Wilde tijger verslindt 

schapen in Drenthe 
Sporenonderzoek wijst uit dat de 
overleden schapen in de Schaapskooi 
in Havelte, Drenthe, mogelijk door 
een wilde tijger zijn gedood. Voor 

Nederland is de tijger een relatief nieuwe soort. 
Pas drie keer eerder is een tijger in Nederland 
aangetoond, waarvan twee keer op de Veluwe. Dit 
is de eerste keer in Nederland dat een tijger 
schapen doodt. Het ministerie vergoedt de schade. 

Bergerbeek verhoogt de 

belasting 
Het is hommeles in het plaatsje Bergerbeek. 
Burgemeester Balgebraed en minister Krom 
verhogen de maandelijkse belastingen met tien 
procent op elk huishouden. Zo legden ze uit in een 
bijeenkomst: “alles wordt duurder en hoger, zo 
ook de belasting”. 

Sociale media rukt op 
De modernisering van het medialandschap is in 
een rap tempo bezig. De gevestigde media, 
waaronder ook kwaliteitskranten zoals de 
Knowledge, houden de ontwikkelingen met 
argusogen in de gaten. Grote 
technologiebedrijven, zoals Gezichtsboek, blijven 
kleine bedrijven opkopen en nemen zo de markt 
langzaam over. De laatste acquisitie van 
Gezichtsboek zorgt ervoor dat magiërs op een heel 
nieuwe manier benaderd worden. In plaats van 
een uil die een bericht bij een ontvanger aflevert, 
wordt nu ingezet op de zeldzame papegaaien-
soort ‘Twieters’. De Twieter spreekt de boodschap, 
altijd beginnend met de (Engelstalige) sociale 
vraag “What’s Up?”, uit. De ontvanger kan 
vervolgens direct een eigen gesproken boodschap 
terugsturen. Gezichtsboek geeft aan dat andere 
talen op korte termijn ook aangeboden worden. 

 

Review: De nieuwe Bliksem 

N700 
Enkele maanden terug kondigde Bliksem een 
nieuw model aan, en vandaag hebben wij hem in 

handen; de N700. Dit nieuwe model 
vervangt de huidige M600 en is 
hiermee de nieuwe vlaggenbezem van 
Bliksem. Van oudsher staat Bliksem 
bekend om degelijke, robuuste maar 
niet al te snelle modellen zoals de A6 
en de G9. Wie een snelle flitsende 
bezem wil grijpt natuurlijk naar de 
Brimbus. Met dit nieuwe model wil 
Bliksem de concurrentie aan gaan en 
dat doen ze niet onverdienstelijk. De 
nieuwe N700 voelt licht en flexibel, 
trekt vlot op en heeft een topsnelheid 
van 60km/u. Onze testen wezen uit 
dat de N700 ook zeker zo veilig is als 
zijn voorgangers, waarmee de Bliksem 
niet inboet ten opzichte van de M600. 
Een Brimbus zal je niet inhalen maar 
met de N700 kan je zeker de blits 
maken bij de moderne magiër! 

Dwerg claimt 

goudmijn 
Dhr. Gérard Rumpy heeft een nieuwe 
goudmijn ontdekt waar hij zeer 
enthousiast over is. In zijn mijn zijn de 
gouden bergen te vinden die zijn doel 
zijn in zijn mijn. “Mijn mijn mijnt al 
mijn goud, zonder dat mijn mijn leeg 
lijkt te raken”, aldus Rumpy. “Mijn 
vrouw is er minder gelukkig mee, 

want hierdoor ben ik minder vaak 
thuis”. “Maar…”, zo vervolgt hij, “nu 
zijn we tenminste beide golddiggers”. 

Summer Solstice 

Viering 
De voorbereidingen voor de Summer 
Solstice viering zijn in volle gang. 
Vanavond is het zover en zullen alle 
leerlingen en docenten van het 
zomerkamp van Magical Triangle de 
viering van de zomer uitvoeren. 
Hierbij wordt alle positieve energie 
van iedereen gecombineerd tot een 
magische gebeurtenis. Een warm 
vuur, dans en magie. Iedereen ziet er 
op zijn best uit: “deze viering wordt 
bijzonder” aldus een van de 
leerlingen. Daarnaast wordt een extra 
beschermend magisch schild 
opgebouwd. 
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Tina’s Toverkeuken 
Na de heerlijke mede van gisteren brengt Tina 
vandaag het recept voor een kaneel-likeur. Deze 
populaire pagan-drank geeft energie en werd ook 
gebruikt als liefdesdrankje! 

240 ml wodka 
2 kruidnagelen 
1 theelepel gemalen korianderzaad 
1 kaneelstok 
120 ml water 
200 gr suiker 
 

Giet de wodka in een kom 
en voeg de kruiden toe. 
Dek de kom af met een 
schone droge doek en laat 
dit twee weken afgesloten 
staan. Maak een siroop 
door het water, gemengd 
met de suiker 5 minuten te 
koken (eventueel op smaak 
te maken met anijs, 
bergamot of munt). Meng 

de wodka met de siroop en laat geheel afgeschermd 
een week staan. Geniet nu van een eigen 
liefdesdrank. 

Duistere luitenant 
Inmiddels is bekend geworden dat de duistere 
dreiging toe te schrijven is aan Luitenant Salar 
Graïyen. Deze dark elf uit het Westelijke Rijk is een 
groot gevaar voor de veiligheid. Zijn motieven 
lijken de wens tot meer macht te zijn. Hij is 
herkenbaar door zijn zilvergrijze haar, vrij lang en 
gespierd postuur en wordt geassocieerd met een 
symbool in de vorm van een ramskop. Heeft u dit 
duistere sujet gezien? Waarschuw dan direct het 
Magisch Uniment! 

Oude Rituelen weer terug? 
Tegenwoordig waren er geruchten over het 
terugbrengen van bepaalde rituelen uit het 
verleden die gebruik maakten van de zogeheten 
oermagie. Het waren handelingen die al eeuwen 
geleden verbannen waren doordat ze niet bij het 

denkbeeld van nu aansloten. Raadsheer Mekkers 
heeft aangegeven strikt tegen te zijn op het 
herinvoeren van de oude gewoonten. “Als men 
weer gaat vasthouden aan barbaarse gebruiken 
dan is het einde nabij’. Richard Mekkers had in dat 
opzicht gelijk: de oude rituelen waren nogal 
barbaars met bloedige gevolgen. Zo hoopt ook het 
Magisch Uniment op een algemeen verbod op deze 
rituelen. 

Beschermspreuken in hogere 

prijscategorie? 
Zeker in deze tijden waarin beschermende 
spreuken een soort rage werden. Opperde Amy 
Newton, een van de leden van de Bezwering 
Brouwers gilde, dat de prijzen van bepaalde 
bezweringen omhoog konden gaan. Niet omdat er 
per se goud verdiend moest worden, maar omdat 
de aanvragen te hoog werden en de magische 
energie opraakte. “Nooit en te nimmer” gaf Ernst 
Bruintjes op zijn beurt aan. “Er zijn al te veel 
golddiggers op deze wereld, wij zijn er juist om de 
mensen te helpen” sprak hij. Zo kwam er 
verdeeldheid binnen het gilde. “U doet alles voor 
nop, en hielp de vijand voor uw eigen belang’ 

scandeerde Amy. Standvastig riep de 
gildeleider hen tot bedaren. ‘Toen heeft hij 
dat gedaan, omdat hij niet anders kon”. Er 
volgde een stilte tussen de gildeleden. 
“Regels voor het aanpassen van prijzen zijn 
toegestaan, mits het menselijk blijft’ sprak 
de gildeleider tot besluit. 

Zonnezusters aanwezig 
Gisteren is er een zware aanval geweest op 
een van de docenten van Magical Triangle. 
Zwaar gehavend is Iara Maris aangetroffen. 
Haar verklaring schepte gelukkig 
helderheid op deze onfortuinlijke zaak. 
Professor Maris gaf uitleg over het bestaan 
van de Zonnezusters en de Maangiers (waar 
zij zelf deel van uitmaakt). Het blijkt dat de 
Zonnezusters de oude oermagie willen 
herintroduceren en het niet accepteren dat 
anderen, zoals de Maangiers, moderne 
magie toepassen. Zij zetten hun standpunt, 
met geweld, kracht bij. Pas dus op voor 
Zonnezusters, die herkenbaar zijn aan hun 
witte zijden gewaden. Volgens onze 
correspondent gaat het inmiddels weer goed 
met Iara Maris. 

Woordzoeker 
d w d w a s z e g e l 
t o i u i s t l p n e 
u o n e i g a m e e n 
n r n d r z e r n g e 
d b j y e o e h t r l 
r s i n x r o m a e e 
a i b a t o d k g w d 
g o o e r r i r r d n 
l n r n e s r a a k e 
e l e d e h c s m a p 
k r u i d n a g e l k 

 

        
       

 

Donderdraak 
Dwergen 
Eenhoorn 
Glazenbol 
Kaarsen 
Kruidnagel 
Magie 
Onyx 

Orbsion 
Pendelen 
Pentagram 
Robijn 
Schedel 
Tundrag 
Waszegel 
Wierook 

 
 

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! 


