
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrolijk Nieuws 

  Voor een beetje magie in je leven!                 Februari 2019 

Even  
glimlachen 
Ik houd van taal- 

grappen. Maar die  

zijn ‘nooit grappig’: 

 

Een boswachter die een uiltje knapt 
is nooit grappig.  

Een konijn die een hazewind laat is 
nooit grappig.  

Een kok die roet in het eten gooit is 
nooit grappig.  

Een bruine beer met rode hond is 
nooit grappig.  

Een verkouden pyromaan die de 
rest aansteekt is nooit grappig. 
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“Als je God aan het 

lachen wilt maken, 

vertel Hem dan je 

plannen” 
      Woody Allen 

 

Van HARTE Welkom (nieuwe) klanten 

De afgelopen tijd mocht ik optreden voor onder andere: 

1. Verpleegcentrum Gereia, Oldenzaal 

2. OBS Spectrum, Peize 

3. Bohemen Vastgoed, Noordwijk 

4. Theater de Voorveghter 

5. BBLTHK Wageningen 

6. Bibliotheek Ede 

7. Greijdanus College, Zwolle 

8. Bibliotheek Dinkelland 

9. Bibliotheek Enschede 

10. Kunstcarrousel Hoogeveen 

11. En anderen!  

       Hartelijk dank dat ik je mocht verbazen!  

 

Nieuw jaar, nieuwe plannen! 
 

2019 start met veel nieuwe plannen. Januari is de rustige 

maand voor mij en dus gebruik ik die om nieuwe ideeën 

te ontwikkelen. 

 

Dat betekent dat ik mijn brochures en website helemaal 

doorspit en kleine verbeteringen (?) doe. Ook de e-mails 

die ik je stuur herschrijf ik. Maar, er staan ook LEUKE 

dingen op stapel! 

 

3 nieuwe voorstellingen in de maak 
Allereerst komt er weer een Kinderboekenweek aan. Dus ben ik al plannen aan 

het maken voor een voorstelling bij het thema ‘Voertuigen – Reis mee!’. Op 

pagina 2 meer hierover. 

 

In januari heb ik ook een gesprek gehad met stichting Bijenoase. Er komen 

meerdere projecten aan en het idee is dat ik een educatieve voorstelling maak 

over de bij. Daar gaat het al jaren niet goed mee en de voorstelling wordt 

onderdeel van een groter pakket met educatieve materialen voor scholen, een 

game-app, live-evenementen, etc. Ik ben heel benieuwd wat hier uit gaat rollen! 

Kijk alvast eens op www.bijenoase.nl. 

 

Het derde project is een voorstelling voor het concept ‘What goes on behind the 

green door?’. Daar heb ik je in december al iets over verteld. Niet alleen maak ik 

hiervoor een heel andere voorstelling dan je van mij gewend bent, ik ben ook nog 

in onderhandeling met locaties. Zoveel te doen, zo weinig tijd  

 

Met vrolijke groet, Jan Kosters 

http://www.bijenoase.nl/


 

 

Klant in de Spotlight 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als zakelijk goochelaar heb ik af en toe een 

beurs-act. Het idee is simpel: Trek mensen 

aan, laat ze stilstaan en vertel de boodschap 

van je klant. Kijk voor meer info op 

https://www.123magie.nl/beursmagneet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie Lambert Jan Benjamins  

 

“Jouw optreden was een leuke 

toevoeging voor onze beursstand.  

Er kwamen veel mensen op af en het 

was erg vermakelijk, dank je wel!”  
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Reis om de Wereld in 80 dagen 
 

In januari en februari mag ik altijd een aantal Voorleeswedstrijden 

presenteren. Het niveau wordt elk jaar hoger en het is een geweldige 

manier om kinderen op school te laten voorlezen. De wedstrijden die 

daarna komen zijn eigenlijk minder belangrijk  

Zelf ben ik ook druk aan het lezen geweest om een voorstelling te 

bedenken bij het thema van de Kinderboekenweek. Je wilt niet iets voor 

de hand liggends doen, maar het moet wel gaan over “voertuigen”. 

 

De uitdaging heb ik dit keer gevonden in het  

boek van Jules Verne. Een populair verhaal en 

vaak verfilmd, herschreven (ook in de  

Geronimo Stilton serie!) en op het toneel  

gebracht. 

 

Maar hoe maak je hier boeiend goochel- 

theater van? Dat is de grote uitdaging! 

 

Reserveer op tijd je datum! 

Voor scholen en bibliotheken die al data willen  

reserveren, wees er snel bij! De eerste data  

staan al weer in optie. 

 

Wat wordt het voor voorstelling? 

Ik ben Passepartout, de knecht van Phileas Fogg. Met veel fantasie 

maken we een reis rond de wereld: Komen we op tijd? We gebruiken 

alles wat we kunnen vinden als transportmiddel. De tafel in het midden 

van Jules Verne's woonkamer wordt omgetoverd tot een boot, een trein, 

een olifant en nog veel meer… 

De voorstelling heeft de volgende lagen: 

 Het verhaal her-vertellen en de fantasie aanspreken. 

 De fantasie prikkelen door creatief het decor te gebruiken. 

 Spelen met taal: “schoenen” spelen een belangrijke rol en 

diverse gezegdes over tijd worden in de voorstelling verwerkt. 

 

Noteer alvast in je agenda: Kinderboekenweek 2019 van 2 – 13 oktober! 

Tip: Maak van je beurs-
stand een publieksmagneet 
 

Op 123magie.nl/beursmagneet vind je een paar 

tips hoe je meer uit je beursdeelname kunt halen. 

 

Graag geef ik je advies over mogelijkheden waar 

je misschien nog niet eerder aan hebt gedacht: 

Hoe je met een entertainer meer leads kunt 

aantrekken en meer traffic kunt genereren in je 

stand. 

 

Meer weten? Bel vrijblijvend 06 – 50 593 805! 

 

https://www.123magie.nl/beursmagneet
https://www.goochelaarjan.nl/voorleeswedstrijd
https://www.123magie.nl/beursmagneet


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 25 verdienen?  

Geef mijn naam door! 

Meer dan 50% van mijn optredens 

komt uit mond-tot-mond reclame. 

Dat wil ik graag zo houden  

Door 100% tevreden klanten én 

door jou te bedanken als je mijn 

naam doorgeeft: 

 

Huurt iemand mij in dankzij jou 

referentie, dan geef ik je € 25.  

Dat geldt voor elke nieuwe klant die 

via jou mij inhuurt! Laat die persoon 

wel even je naam noemen, dan 

neem ik contact met je op. 
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Donatie Mercy 
Ships 
 

 

 

 

 

 

 

 

In het kerstpakketje zat een actie 

voor Mercy Ships. Ik kan je nu 

melden dat er € 100 is gedoneerd. 

 

In december werden giften ook 

nog eens verdubbeld door een 

sponsor, dus is er uiteindelijk      

€ 200 naar Mercy Ships gegaan. 

 

 
 

 
 

In het kerstpakketje van 

december zaten ook deze 2 

foto’s. Waar die vandaan komen? 

 

Deze zijn gemaakt tijdens een 

feestavond van het Buddy-project 

Hardenberg. Je hebt het op veel 

meer plekken in Nederland: 

Vrijwilligers trekken een korte 

periode op met vluchtelingen uit 

het AZC. 

 

Zo leren ze hier mensen kennen, 

de taal beter spreken en maken ze 

kennis met Nederland. 

 

Geïnspireerd? Google op ‘buddy 

project’ en je kunt van alles doen, 

ook in de zorg. 

 

€ 200 korting op 
Complimentendag 
 

Vrijdag 1 maart is het 

complimentendag. Boek mij voor 

die dag en ontvang € 200 korting 

op mijn normale tarieven! 

 

 

 

 

 

 
www.nationalecomplimentendag.nl 

 

Open Dag met 
Gratis Shows 

Tijdens het Hemelvaarts-

weekeinde is er weer een Magisch 

Festival voor goochelaars.  

 

Op donderdagmiddag is er een 

gratis middag met optredens (ik 

sta er ook), goochelwinkels en 

twee gastoptredens van niemand 

minder dan Scott & Muriël! 

Wereldkampioenen Komisch 

goochelen  

 
http://www.dutchfestivalofmagic
.nl/open-dag/ 
 
Het festival is dit jaar in Ede. Heb 

je niets te doen, kom gezellig 

langs en laat je betoveren! 

 
Voorstellingen 
voor kinderen 
Zoek je een optreden voor 

kinderen? Kijk dan op: 

 

Taalvoutje 
Voor alle dierenliefhebbers. Of 

spelers van Grand theft auto? 

 

In ieder geval: Arme pony… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op taalvoutjes.nl voor meer 

leuke vouten. 

 

https://www.facebook.com/buddyprojecthardenberg/
https://www.facebook.com/buddyprojecthardenberg/
http://www.nationalecomplimentendag.nl/
http://www.dutchfestivalofmagic.nl/open-dag/
http://www.dutchfestivalofmagic.nl/open-dag/
http://www.taalvoutjes.nl/


 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Agenda: optredens gratis toegang of gratis voor gasten 

 

 

Datum Plaats Voorstelling 

Vrijdag 22 februari Den Ham (OV) Vakantie Bijbel Club 
Zondag 24 februari Sibculo Naastenliefde Kerkdienst 
Zaterdag 27 april Bergentheim Koningsdag: 16 – 17 uur 
Zaterdag 14 september Steenwijk Kopje Cultuur: Straattheater 

Contact 
 

Goochelaar Jan  

Korte Spruit 19 

7773 NP  Hardenberg 

Tel:    06 – 50 593 805 

e-mail: info@123magie.nl 

web:     www.123magie.nl 
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Dagje Dinoland: Aaaaaahhhhhh… 
 

Het is weer vakantie. We hebben 2 kleine kinderen. Wat doe je dan??? 

Op zoek naar ‘uitjes’… 

 

Ons uitje was naar Dinoland Zwolle. Leuk park, maar extra leuk 

vanwege de tentoonstelling in samenwerking met Naturalis over 

gevonden dinosaurussen en de laatste wetenschappelijke 

ontwikkelingen.  

 

Er was helaas ook een photobooth. En dan kan papa zich niet inhouden: 

 

Vier deze maand… 

14/2  Valentijnsdag 

15/2 Warme truiendag 

1/3 Complimentendag 

3-5/3 Carnaval: Alaaf! 

4/3  Rosenmontag  

6/3  Landelijke luizendag… 

8/3 Internationale Vrouwendag 

 

Heb je dit ‘Vrolijke Nieuws’ van iemand 

gekregen en wil je meer weten? Ga naar 

www.123magie.nl en download je 

brochure.  

Elke maand ontvangen? Mail je gegevens 

naar info@123magie.nl  

https://www.goochelaarjan.nl/agenda
mailto:info@123magie.nl
http://www.123magie.nl/
https://www.goochelaarjan.nl/goochelshow.basisschool.complimenten
http://www.123magie.nl/
mailto:info@123magie.nl

