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Nieuwsbrief Goochelaar Jan 

 

 

Nieuws 
Deze keer een iets andere 

nieuwsbrief dan anders. Zoals 

in het ‘kerstpakketje’ al 

gezegd: er komt een nieuwe 

website aan en nog meer.  

Daarom hadden we de leus 

bedacht ‘Bekijk het in 2017’. 

Dat betekent dat we dit keer 

meer foto’s hebben. 

Verder ben ik druk met allerlei 

Voorleeswedstrijden. Doet 

jullie school ook mee? Of je 

zoon of dochter? Veel plezier 

en succes alvast! 

 

Klant in de spotlight 

In december was ik druk bezig 

met het uitdenken, bouwen en 

oefenen van een nieuwe 

voorstelling voor Nationaal 

Park de Hoge Veluwe. 

In 2015 en 2016 mocht ik daar 

al regelmatig optreden, nu 

werd het tijd voor een nieuwe 

voorstelling, maar dan 

helemaal op maat gemaakt. 

 

Er zijn nu 6 voorstellingen 

gespeeld en het slaat aan. Ik 

kreeg een hele leuke reactie 

die hiernaast staat.  

 

Ook de kranten pakten het op. 

Dus op de volgende pagina 

meer foto’s en het kranten-

artikel. 

 

 

In dit nummer 

1. Welkom nieuwe klanten 

2. Nieuws 

3. Klant in de spotlight 

4. Nieuwe Site in aanbouw +         

    Foto’s 

5. Nieuwe Voorstelling Hoge  

    Veluwe + Foto’s 

6. Geef mijn naam door,      

    Verdien € 25 

7. Agenda & Contact 

8. Geef-de-naam-door  

    Wedstrijd en Win mooie  

    prijzen! 

Van HARTE Welkom (nieuwe) klanten 

De afgelopen weken mocht ik optreden voor onder andere: 

1. Mevrouw Dijken, Vriezenveen 

2. Bibliotheek Deventer: Voorleeswedstrijden 

3. Buurtvereniging Mariënberg 

4. Bibliotheek Dinkelland: Voorleeswedstrijd 

5. Mevrouw Geerds, Weerselo 

6. Nationaal Park Hoge Veluwe 

7. Greijdanus College Zwolle: Open dag 

8. Gomarus College Groningen: Voorstelling Pesten 

9. Theater de Voorveghter Hardenberg: Open Huis 

10. Amstelveens Poppentheater 

11. En alle anderen!  

Hartelijk dank! Goochelaar Jan 

 

 

Reactie Willemijn Jansen 

“Ik was samen met mijn familie 
bij bezoekerscentrum de Hoge 
Veluwe. Mijn nichtje Lotte en 
neefje Teun, van 9 en 7, wilden 
de goochelvoorstelling niet 
missen! Het was een zeer 
vermakelijke voorstelling met de 
mix van een mooi verhaal, een 
goede dosis fantasie doorspekt 
met leerzame feiten, 
meerdere goochelkunsten en 
gezellig interactie met de jonge 
luisteraars.  

Goochelaar Jan had oog voor 
alle kinderen, niet alleen 
degenen die uitgekozen werden 
om te assisteren bij een van de 
goocheltrucs. Aan het eind 
gingen alle kinderen met een 
dikke glimlach de zaal weer uit. 
En dat is natuurlijk helemaal de 
bedoeling! Een aanrader!! Dank 
je wel!"  

.”  
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Nieuwsbrief Goochelaar Jan 

Nieuwe Website 
123magie.nl 

Vorige keer was het de beurt 

aan www.goochelaarjan.nl. 

Die site is bewust helemaal 

gericht op goochelen voor 

kinderen. 

 

Nu krijg ik regelmatig de 

vraag of ik ook voor 

volwassenen optreed. Daarom 

werk ik nu aan een aparte 

website met alleen optredens 

voor volwassenen: 

www.123magie.nl 

 

De vormgeving is klaar, de 

komende weken ben ik bezig 

met de site te vullen. Hopelijk 

kan ik je volgende keer melden 

dat de website online is! 

 

Hier een aantal foto’s die ik 

gemaakt heb voor deze site: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Horen                Zien               Verbazen 

http://www.goochelaarjan.nl/
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Goochelaar Jan  
maakt speciale 
voorstelling  
Zaterdag 14 januari 

presenteerde Jan Kosters 

zijn nieuwe voorstelling, 

speciaal gemaakt voor Park 

de Hoge Veluwe. In 2015 en 

2016 mochten Goochelaar 

Jan en collega Magic John al 

voorstellingen spelen in het 

bezoekerscentrum. In 2017 

wordt gewerkt met thema's 

en werd Jan gevraagd een 

voorstelling te maken die 

past bij de Hoge Veluwe. 

Jan Kosters is drievoudig 

Kampioen Goochelen voor 

Kinderen. Deels omdat hij elke 

keer met een totaal nieuwe act 

meedoet. Daarom vond hij het 

een uitdaging om in zes weken 

tijd een nieuwe voorstelling te 

maken die helemaal past bij 

het Nationale Park. Er wordt 

natuurlijk veel gegoocheld, 

maar tegelijkertijd moet het 

gaan over dieren en planten die 

in het park voorkomen. In april 

gaat het bijvoorbeeld over 

eieren en jonkies, in oktober 

over de bronsttijd van het 

edelhert. 

Uiteindelijk is het een hele 

nieuwe voorstelling geworden 

met een nieuw karakter: 

Berend Botanicus. Die zoekt 

de monumentale 'Grove Den'. 

Daar is een zeldzame vlinder 

gespot. Jan zou geen 

goochelaar zijn als deze 

zeldzame vlinder niet tijdens 

de voorstelling tevoorschijn 

gegoocheld wordt met een 

bijzonder 'maanlicht-geweer'. 

Tegelijkertijd steken de 

kinderen van alles op over de 

natuur op de Hoge Veluwe. 

De voorstellingen zijn gratis 

voor bezoekers van het park. 

Een voorstelling duurt 30 

minuten en start om 14.00, 

14.45 en 15.30 uur. Data zijn 

te vinden op 

www.goochelaarjan.nl/agenda.  

 

 

 

€ 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. 

https://www.goochelaarjan.nl/agenda
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Agenda: optredens gratis toegang of als gast  

Datum Plaats Voorstelling 

Maandag 27 februari Ootmarsum Kindercarnaval 
Woensdag 8 maart Glanerbrug Feest: 90-jarig bestaan 
Zaterdag 11 maart Hoenderloo Park Hoge Veluwe 
Woensdag 22 maart  Nijverdal Workshop goochelen 
Zaterdag 25 maart Goirle Giga Goocheldag 
Zaterdag 1 april Hoenderloo Park Hoge Veluwe 
Woensdag 5 april  Haarle Workshop goochelen 
Donderdag 27 april Elst Koningsdag 
Zaterdag 13 mei Hoenderloo Park Hoge Veluwe 
Zaterdag 1 juli Hoenderloo Park Hoge Veluwe 

 

Voor de workshop moet je je opgeven bij de bibliotheek. Bekijk de agenda op mijn  

site en klik door naar de juiste pagina om je op te geven! 

 

 

 

      

      

      

Contact 

Goochelaar Jan 

Korte Spruit 19 

7773 NP  Hardenberg 

Tel:    0523 -23 72 99 

mob: 06 - 50 593 805 

e-mail: info@goochelaarjan.nl 

web:     www.goochelaarjan.nl 

https://www.goochelaarjan.nl/agenda
mailto:info@goochelaarjan.nl
http://www.goochelaarjan.nl/
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Geef-de-Naam-door-Wedstrijd 

 Ken jij mensen die in 2017 iets te vieren hebben?  
 Werk jij op school en neemt je collega afscheid?  
 Ken je een andere school die een goochelaar kan gebruiken? 

  Neem Contact met mij op en geef de Naam door.  

   Als bedankje ontvangt iedereen die een naam doorgeeft een illusie-tol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Voorwaarden: 

 Wedstrijd loopt tot 1 juli 2017 
 Contacten moeten vóór 1 juli 2017 optreden vastleggen. Optreden mag plaatsvinden ná 1 juli! 
 Winnaar is hij/zij die de meeste contacten aanbeveelt die daadwerkelijk klant worden.  
 Het heeft géén zin om alle adressen van je familie en buren door te geven. Het gaat om aanbevelingen die 

daadwerkelijk interesse kunnen hebben in een goochelaar. 

 

 

Wie de Meeste Klanten heeft aanbevolen Wint naar Keuze: 

Kiditec Multicar t.w.v. € 175 / Fissler Braadpan  t.w.v. € 90  

Hello Kitty Keukentje / Houten Kasteelblokken t.w.v. € 40     

Super Lux Messenset t.w.v. € 30 

 

Als iemand daadwerkelijk boekt, ontvang je € 25 als bedankje + 1 punt. Wie op 1 juli 2017 de 

meeste punten heeft, mag een cadeau uitkiezen. Voor zichzelf, de school of een kind  

 

Bekijk op 

www.opkoopjes.nl  

de productinformatie! 

http://www.opkoopjes.nl/
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