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Hans Helder  

Het zakflesje is de nieuwste 

rage  
 

Heeft u ze al in huis? De zakflesjes zijn 

steeds vaker in huis te vinden. De trend is 

gestart rond de Verminderde Magie 

Crisis. Spreuken werden steeds lastiger, 

maar drankjes konden nog wel worden 

gemaakt. Super handig als je dan 

makkelijk bij een flesje kan komen via een 

kettinkje. Net zo makkelijk als de tijd zien. 

Nu is er gewoon weer magie, maar de 

flesjes zijn gebleven. De variatie is enorm. 

Zo heeft een groep huisouders in 

Aarepoort houders gebreid voor het 

goede doel. Ook zien we omhulsels van 

stro, of juist mooi beschilderde flesjes. Op 

sjieke bijeenkomsten komen de 

prachtigste kleine flessen voorbij bezet 

met edelstenen en aan gouden kettingen. 

De inhoud is vaak niet eens magisch.  

Heeft u ook een mooi voorbeeld van een 

zakflesje? Laat het ons weten en wie weet 

staat u volgende editie in de krant. 

 

 

 Ellis van Wonder  
 

Het Beste van de Dag 
Is Magisch Nederland nog veilig?  

Het Combattantenbureau is ineens de beveiliging van De Muy en Darlte aan het 

vergroten. Mensen uit de steden zien steeds vaker patrouilles langskomen, vooral aan de 

randen van de stad. Laatste paar dagen zijn er ook specialisten naar de steden gestuurd. 

Barrières haperen 

Het was lang een raadsel, maar na een 

overleg tussen het Ritualistengilde en het 

Combattantenbureau werd er een boel 

duidelijk. Het lijkt erop alsof de barrières 

rondom de steden haperen.  

Verschillende bewoners in De Muy en 

Darlte hebben de afgelopen tijd gemeld dat 

er iets geks gebeurde als ze in de buurt 

waren van de barrière. D. Verdoen uit De 

Muy (16 jr): “Ik was gewoon aan het 

wandelen met m’n vriendin en toen voelde 

ik een soort van trilling in mijn benen.” Zijn 

vriendin, M. Sofka “Ja, mijn tong tintelde er 

van. Ik wilde uitvinden wat het was, maar 

voor ik mijn spreuk af kon maken leek de 

lucht te ontploffen.”  

T. Kaagie (66 jr.) uit Darlte had een 

slechtere ervaring. “Al mijn spieren knepen 

samen. Ik heb nog maar één keer zoiets 

meegemaakt. Tijdens een 

vriendschappelijk magisch duel ben ik ver 

over mijn limiet gegaan en dat deed net 

zoveel pijn als dit.” 

Het advies van het Combattantenbureau is 

om uit de buurt te blijven van de barrières 

rond de steden en haperingen of andere 

abnormale zaken gelijk te melden. 

Weinig hoop voor de toekomst 

Deze zomer is er ook een barrière 

verdwenen op een magische plek in het Bos 

van De Zwart. Wat er achter is gebleven is 

een zwartgeblakerde en bebloede krater. 

Alle ritualisten die daar dienst hadden zijn 

verdwenen. Het onderzoek naar wat er is 

gebeurd is nog gaande. Het belooft in ieder 

geval niet veel goeds 

Op de Academie der Toverkunsten zijn er 

al tijden projecten bezig om een nieuwe 

barrière te maken. Tot nu toe is het experts 

nog niet gelukt om er een werkend te 

krijgen. De studenten van de Academie 

hebben nieuwe informatie. Zij hebben een 

bezoek kunnen brengen aan Robrecht de 

Witt, één van de opzetters van de barrière 

rond Gouberg. Ook zijn ze gezien rond de 

barrière in het Bos van De Zwart.  

Is het toeval dat precies waar zij zijn geweest 

er geen barrière meer is? Proberen ze echt 

te helpen?  

 Alle ogen zijn nu op de Academie en haar 

studenten gericht. De Goede Dag houdt het 

voor u in de gaten. 

Het ontwerp van het zakflesje van Albrecht Merdue 

voor de opening van het ambtelijk jaar op 5 september 

 

Clarice Fabius 

Twee maanden na de aanval 

op Van der Fraaij 

Net iets meer dan twee maanden geleden 

was de brute aanval op hoofdinspecteur 

Van der Fraaij. Van der Fraaij is op weg 

naar huis door drie mannen tussen de 20 

en 30 jaar in elkaar geslagen. K. Assen 

kwam hem te hulp, maar is ook 

aangevallen door de mannen. De man is 

in het staatshospitaal overleden aan 

verwondingen. Hij is de dappere redder 

van Van der Fraaij, want deze heeft het op 

een haar na overleefd. Van der Fraaij ligt 

nu nog steeds in coma. Zijn toestand is 

niet verbeterd sindsdien. 

 

Fl. 2 korting op kaartje voor galerij Het Kunsthoekje 

Bij het laten zien van deze coupon krijgt u fl. 2 korting op uw kaartje voor de galerij Het Kunsthoekje. Deze galerij is de parel van de 

stad Zeevenhoek. Vanaf vandaag kun u de nieuwste aanwinst bewonderen: De Wassende Maan. De Wassende Maan is gemaakt uit 

onbreekbaar metaal, maar daarop zitten verschillende foto’s vast in was. Dit metalen omhulsel heeft ruimte voor een kaars, juist als 

deze wordt aangestoken zal de was smelten, maar is de kunst op zijn mooist. Het is als een echte spiegel van de maatschappij en 

tegelijk geïnspireerd op het eeuwenoude verhaal van Icarus. 

 

Bekijk De Wassende Maan nu zelf! Dit kan tot 28 oktober in Het Kunsthoekje te Zeevenhoek. 
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Jennifer de Graaf  

Rechtszaken fraude 
Magische Handelsbank gaan 
verder  
Het laatste nieuws over de Magische Handelsbank en F. de 

Koning 
 

Cornelis Houtland 

Zoetermeerse plassen alg vrij 

Vorige zomer was er een schadelijke alg in 

het water van Zoetermeer. Verschillende 

groepen hebben samen onderzoek gedaan 

naar de oorzaak. Uiteindelijk werd bekend 

dat het ging om Magfusia B. Fycocyanine. 

Dit is een zeer hardnekkige alg. Alleen met 

samenwerking met de normalen kon hier 

iets aan gedaan worden. Onder het mom 

van experimenten hebben de algbestrijders 

een week lang de plassen verduisterd. 

Hierna leek het vrij te zijn van deze alg.  

De nymf die in de plassen leefde is nog net 

op tijd gered. Deze is ondergebracht in een 

reservaat om aan te sterken. Gisteren is de 

nymf teruggezet in de plassen. 

 Foto van Magfusia B. Fycocyanine 

De rechtszaken over de fraude die is 

gepleegd door F. De Koning zijn recentelijk 

weer van start gegaan. Meester Beukers, 

advocaat van De Koning, is in hoger beroep 

gegaan. Volgens hem was er te weinig 

bewijslast en is De Koning onschuldig van 

fraude. De tegenpartij zei administratie te 

hebben van De Koning die toonde op 

fraude. Wat meester Verbeek alleen had 

was een schriftelijke uitleg waar deze 

zouden moeten zijn. De eigenlijke papieren 

zijn nooit gebruikt in de zaak. Dit geeft de 

advocaat van De Koning nu de 

mogelijkheid om in beroep te gaan. 

 

De rechtszaak heeft een tijd stil gelegen 

vanwege de andere zaak waarin De Koning 

betrokken is. Het gaat hierbij om het nietig 

verklaren van zijn huwelijk met M.-A. van 

Ponderloo. Deze laatste rechtszaak lijkt 

bijna afgerond te zijn in het voordeel van De 

Koning. Alleen als er snel zware bewijzen 

komen kan hier nog iets aan veranderd 

worden. 

Beide partijen hebben een oproep gedaan 

aan iedereen om met bewijzen te komen. 

Deze kunnen worden verstuurd aan 

Advocatuur Visser-Appelman, ten name 

van Verbeek, of naar Beukers Advocaten, 

ten name van Beukers. 

   

 

Mirjam Nilsson  
 

Storingen  
Witte WaterWeg 

Afgelopen maanden zijn er steeds vaker 

kleine storingen op de Witte Waterweg. Er 

wordt gekeken naar de oorzaak. Tot nu toe 

lijkt het niet ernstig.  

WaterWeg-inspecteurs denken dat het 

komt doordat de leidingen aan het 

verouderen zijn. Door afzetting in de leiding 

kan het water anders zijn gaan stromen. U 

kunt dit voor u zien als een hobbel in de 

weg. Reizigers hebben het ook zo ervaren. 

Totdat het is opgelost kan u vertraging 

oplopen tot wel 30 minuten. 

 
Het logo van Penseel&Potlood. Dinsdag om 11:00 uur te zien op het kijkscherm  

Dien Klein  
 

De Sterrenhemel komt met 
nieuw talent  
Penseel&Potlood met Lemize 

Heleen Verhoef 
 

Geweldig eerste jaar 
voor Livander College 
 

Met de zomer eindigt ook het eerste jaar 

voor studenten aan het Livander College. 

Dit is naast de Academie der Toverkunsten 

de enige plek waar magiërs hoger onderwijs 

kunnen volgen.  

Door de strenge toelatingseisen wordt de 

veiligheid van medewerker en student 

gegarandeerd. De veilige werkomgeving 

werpt duidelijk vruchten af, want maar liefst 

80% van de studenten zal volgend jaar 

verder studeren aan het Livander College. 

 

Heeft u altijd willen leren tekenen en 

schilderen? Kijk dan nu naar 

Penseel&Potlood! 

De vraag naar vermaak via kijkschermen is 

de afgelopen jaren enorm gestegen. Zo 

groot zelfs dat er programma’s op de 

planning staan die doordeweeks te zien zijn 

op het Kijkscherm. Penseel&Potlood is 

geschikt voor iedereen. U kunt al meedoen 

met het meest basis verfpakket en 

schilderdoek 

Lemize laat zien hoe zij haar ideeën op 

magische wijze tot leven brengt. Ze is als één 

van de eerste beeldende kunstenaars 

gescout door De Sterrenhemel.  Dat Lemize 

laat zien dat uw kwast in goede handen is. 

Nu elke dinsdag om 11:00 op uw 

kijkscherm! 

Heeft u ideeën wat Lemize kan tekenen of 

schilderen? Stuur dan een brief naar De 

Sterrenhemel te Bicker. 
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