
 
 
 
 

 

Tover-Iep wordt Eik 
De nieuwe lokale Druïdevereniging 
nabij Zwalk en Hoornblasserdam is 
uitgekeken op de welbekende Tover-
Iep. Hoewel de Iep het afgelopen jaar 
veel bekijks trok, is de vereniging van 
mening dat het tijd wordt voor iets 
nieuws. Daarom is besloten om de 
Tover-Iep te vervangen voor een 
jonge Eik. Dat biedt tevens voldoende 
ruimte voor het aanleggen van een 
nieuwe doorvliegroute. Het ministerie 
heeft vraagtekens gezet bij het nut van 
deze doorvliegroute en ziet liever een 
ondergrondse lage-snelheidslijn. 

Gewonde draak in 

Lochsmoki 
Na het vinden van verdachte 
bloedsporen in Lochsmoki, een klein 
dorpje in een vallei tussen hoge 
bergen omringd door mist, horen we 
van de Belangengroep der Detectie 
der Drakenverschijningen dat het wel 
degelijk om drakenbloed zou gaan. 
Het zou gaan om een Roodstaartige 
Zwarte Bergdraak, die naar 
vermoeden in één van de omringende 
bergen leeft. Inwoners van het dorp 
verklaarden dat ze de laatste tijd 
inderdaad meer gehuil horen dat uit 
de bergen kwam, maar men wijdde dit 
aan de wind die vaak door de bergen 
woeit. Dhr. D. Racon, lid van de 
BdDdD die ter plaatse is, vertelt: 
“Draken kunnen eeuwenlang 
ongezien leven op dezelfde plek. 
Vermoedelijk heeft deze draak zich 
bezeerd en is deze wond ontstoken. 
Dat achterhaalden we ook uit het 
onderzochte bloedstaal. Aangezien 
draken vaak alleen leven, had deze 
draak weinig keus dan uit zijn hol te 
komen, op zoek naar hulp. Mijn 
collega’s van de BdDdD zijn 
onderweg met materiaal om de draak 
te verzorgen”. Er wordt momenteel 
een team samengesteld van ervaren 
magiërs uit Lochsmoki, die mee de 
bergen in zullen trekken, op zoek naar 
de gewonde draak. 

Ingewikkelde stof 
Nu het nieuwe schooljaar op vele 
toverscholen recent weer begonnen is, 

is de vraag naar geschikte schooluniformen 
exponentieel gestegen. De magische 
kledingbranche is druk aan het werk geslagen om 
alle kledingstukken op tijd klaar te krijgen. 

Dit jaar zijn er weer mooie magische innovaties op 
het gebied van modieuze uniformen. Zo is er door 
de ontwerpers uit Italië een nieuwe stof op de 
markt gebracht die ingewikkelde stof kan 
opnemen. Handig voor de luie leerling! 

Ook de kledingmeesters in de directe omgeving 
zijn bezig met nieuwe vondsten. Willems Wonder 
Kleding introduceerde onder andere de Radëntí-
kledinglijn, waar vuil geen vat op heeft! 
Leerlingen kunnen dus voortaan helemaal losgaan 
in de schoolkantines! 

De W.W.W.W.W.W.W.W.W.W 

is woest 
De W.W.W.W.W.W.W.W.W.W, oftewel de 
Wellustige Wakkere Wispelturige Waag-
halzerige Waanzinnige Waterdichte Weer-
strijdige Wegvaste Wellevende Wandelaars 
reageerden woedend op recente uilenpost die de 
groep ontving. “Warempel”, zo klonk het, “we 
krijgen een boete van het Ministerie der Naam en 
Omschrijvingen omdat de naam van onze 
vereniging te veel woorden zou bevatten! Het zou 
veel korter en beter klinkend kunnen, maar daar 
zijn wij het helemaal niet mee eens!”, brieste de 
woordvoerder van de vereniging woest. “Elk 

woord in onze naam staat voor een belangrijk 
onderdeel van onze vereniging, een onmisbaar 
kenmerk en geen enkel woord kan eruit zonder 
dat de betekenis en inhoud van de gehele naam 
verandert! Dit kan niet door de beugel!”. De 
vereniging stak al de koppen bij elkaar om het 
Ministerie van antwoord te voorzien. “We gaan 
onze naam niet veranderen! Daar zijn we te 
koppig voor!”, klonk het eerst. Intussen zijn ze al 
iets bijgedraaid: “De enige andere naam die we 
voor onze wandelgroep zouden aanvaarden, is 
‘Buitenluchtwandeloptochtdeelnamecomitéleden
groepsvereniging’. Dat is maar 1 woord!” 

Wezens uit Osaris of uit 

twijfels? 
Het Magisch Uniment is op onderzoek uitgegaan 
bij het portaal dat gisternacht werd geactiveerd op 
het lesterrein van Magical Triangle. Er zijn 
vermoedens dat dit vreemde portaal een wezen 
heeft voortgebracht. Echter, er zijn te weinig 
sporen nagelaten om een gedegen bewijs te 
kunnen leveren over de herkomst van dit wezen. 
De vermoedens dat de verschijning uit Osaris 
komt kunnen niet onderbouwd worden door het 

Uniment. Onderzoekers van het 
Magisch Uniment twijfelen openlijk 
aan de geruchten van de leerlingen en 
docenten van Magical Triangle. 

Leerlingen gebruiken 

lesstof in de praktijk 
Mogelijk heeft u het gemist, maar 
afgelopen avond heeft er Oermagie 
plaatsgevonden. Oermagie is al 
tientallen jaren niet meer gezien en dit 
heeft daarom ook de volledige 
aandacht van het Magisch Uniment. 

Er is een Dimensiedeur neergezet te 
zijn door een groepering die zich de 
Zonnezusters noemen. Deze deur 
heeft voor grote problemen gezorgd. 
Getuigen beweren een wezen te 
hebben gezien, dat mogelijk afkomstig 
was uit het Westelijke Rijk. Dit wezen 
zou zijn opgeroepen door niemand 
minder dan de Hoge Priesteres van de 
Zonnezusters, Xalandra. 

Xalandra schijnt de wereld weer terug 
te willen brengen naar de oervorm en 
enkel pure en oude gebruiken te 
accepteren. Enkele leerlingen, die 
toevallig in de buurt waren, hebben 
gestreden en hebben het kwaad 
kunnen terugdringen naar waar het 

vandaan kwam. De les Duelleren, die 
dinsdag plaatsvond, was gelukkig 
goed blijven hangen. 

Bert Beisters 

Bestiarium bouwt bij 
Al enkele jaren bezoekt menig magiër 
het museum dat Bert Beisters heeft 
opgericht. De trotse eigenaar van dit 
grootse museum vol rariteiten en 
mythische wezens draagt bij aan de 
rijke cultuur van de magische wereld. 

Bert heeft nog meer ambities en hij wil 
zijn museum gaan uitbreiden. Met de 
uitvoering van zijn plannen zal hij een 
van de grotere musea van het vaste 
land worden. Deze zomer worden 
minstens vier complexen van elk vier 
bezembalvelden groot gerealiseerd. 
Dit is ook wel nodig, want hij beschikt 
over een heuse opgezette baby 
Tundrag van wel 23 meter. Zijn 
bestiarium is dan ook het best, aldus 
Beisters. 

Woensdag 17 augustus Vers, als een uilenbal 
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Tina’s Toverkeuken 
Wist je dat Granaatappel goed werkt met het 
versterken van vruchtbare ideeën? Dit recept van 
Tina helpt om jouw gedachten een goede bodem te 
geven! 

2 koppen granaatappelzaden 
1 kop gemberbier (ginger ale) 
Een snuifje kaneel 
Een snuifje gember 
1 blad van de citroenmelisse ter garnering 
 

Pureer de granaatappel-
zaden door ze in een kom 
te gieten en ze plat te 
persen met de achterkant 
van een lepel. Zeef dit af, 
voeg deze puree toe aan 
het gemberbier met de 

kruiden bovenop ge-
sprenkeld. Garneer als 
laatste met het citroen-
melisseblad.  

Granaatappel versterkt vruchtbare ideeën; de 
kaneel en gember zorgen voor energie om dit idee 
tot voltooiing te brengen! 

Een mijn met een draak als 

huisdier? 
Gisteren schreven wij over dhr. G. Rumpy, de 
dwerg die afgelopen jaar een goudmijn vond. Hij 
had enorme pech, maar inmiddels heel veel geluk. 
Met een speciaal poeder heeft hij de draak weten 
te temmen tot een bijzonder lief dier. Dhr. Rumpy 
is helemaal in zijn nopjes met de Grottendonder als 
huisdier. Zijn woorden over de draak en zijn 
goudmijn waren: ze zijn van mijn, mijn, mijn...  

Mekkers mekkert weer 
In het licht van de recente gebeurtenissen rondom 
een portaal wilde Raadsheer Mekkers toch weer 
even zijn zegje doen. Afgelopen jaar waarschuwde 
Richard Mekkers al voor het gevaar van de oude 
rituelen die horen bij het praktiseren van 
oermagie. Deze rituelen zouden barbaars zijn en 
hebben veelal bloedige gevolgen. 

Raadsheer Mekkers gaf aan dat zijn standpunt in 
het afgelopen jaar niet veranderd is: hij is nog 
steeds mordicus tegen het herinvoeren van de oude 
gewoonten. “Het einde is nog steeds nabij”, 
mekkerde Mekkers. “Voor je het weet, zijn we 
voorbij het einde en begint het echt!”. 

Beschermspreuken in lagere 

prijscategorie? 
Amy Newton, een van de leden van het Bezwering 
Brouwersgilde, opperde dat de prijzen van 
beschermspreuken omlaag zouden moeten gaan. 
Juist in deze tijden waarin de spreuken een rage 
zijn zou een lagere prijs verstandig zijn. Hierdoor 
zouden er nog meer spreuken verkocht kunnen 
worden. “Het draait écht niet om goud”, aldus 
Newton. “We zorgen hierdoor dat magiërs nog 
beter beschermd zijn!”. 

Zorgen van andere gildeleden over het opraken 
van de magische energie werden aan de kant 
geschoven. “Ik heb hier alternatieve feiten over”, 
was het tegenargument. Er is nog geen uitzicht op 
een oplossing. 

Koning Leodonus jarig 
Kattenkoning Leodonus van de Lage 
Leeuwen vierde vandaag zijn 304e 
verjaardag. Dit werd, zoals ieder jaar, 
gevierd door een extra centimeter aan het 
troonplateau toe te voegen. Zo blijft hij als 
hoogste heerser hoog op zijn troon zitten. 

Het verhogen van de troonplateaus is een 
eeuwenoude traditie. De hoogte van het 
plateau gaat mee omhoog met de leeftijd van 
de koning. De huidige hoogte is dan ook 
3.04 meter. Dat is voor de oude katachtige 
koning dan ook een kattige klim aan het 
worden. 

De redactie feliciteert de koning en hoopt 
dat hij ons geschenk (304 blikjes tonijn) met 
open poten ontvangt. 

Jaarlijkse waszegelactie 
Net als ieder jaar is Basisschool de Klipper 
weer begonnen aan de waszegelactie. 
Leerlingen van de bovenbouw mogen de 
komende weken weer langs de woningen 
van de magiërs om waszegels voor het goede 
doel te slijten. De opbrengsten van de 
waszegelactie gaan dit jaar naar het 
Tonijnfonds van de Lage Leeuwen, de 
Heksenhoedreparatie-shop en de Gestampte 
Muisjes Kliniek. 

Dit jaar is er een nieuwe set aan unieke 
waszegels te verkrijgen, dus ook voor de 
verwoede verzamelaar is er weer veel te 
doneren. Uw gulle gift wordt zeer 
gewaardeerd. 

Een feestelijke viering 
Vandaag is er op diverse plaatsen een 
speciaal feest ter ere van de zomer. We 
denken aan vakantiegevoel, jezelf mogen 
zijn en uiteraard ook samen zijn. De meeste 
vieringen bestaan uit dansen, zingen rond 
een kampvuur en diverse rituelen. 

Trek erop uit en vind de zomer! 

Woordzoeker 
D O M A R G A T N E P T 
N W M N N O I S B R O K 
G L A Z E N B O L V P R 
D E G A D L K Ĳ E E E U 

R I I R R O E R N C I I 
A Z E D O Z D D O L M D 
K A A R D R E D N O D N 
E R E M A L E G O E R A 
N I A N A X A B G K P G 
W A K W A S Z E G E L E 
N E D E L S T E E N R L 
N B E Z E M S T E E L Ĳ 

 

           
 

Bezemsteel 
Boom 
Codex 
Donderdraak 
Draken 
Edelsteen 
Glazenbol 
Kruidnagel 
Maan 
Magie 
Orbsion 

Pendel 
Pendelen 
Pentagram 
Raziel 
Robijn 
Toverdranken 
Uil 
Waarzeggerij 
Waszegel 
Wierook 

 
 

Verse Drakenworst! 
Eén voor de prijs van twee.  
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 

 

“What else?” 
- G. Looney 

 

Weg met je oude Bliksem 
N700! Haal nu de Donder 

12. Bij WarmBlue. Nu op 
voorraad! 


