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Nieuws 
Ik ben voor de 4

e
 keer 

Nederlands Kampioen 

Kindergoochelen geworden. 

Daar ben ik héél blij mee en ik 

zal je vertellen wat er 

bijzonder was aan de act op 

pagina 2. 

Verder was ik te gast bij 

OutTV als speciale verrassing 

voor Hans Kazan

 

Als Berend Botanicus was ik 

onlangs te gast bij TV Oost. 

Een kort verslag en een video-

link op pagina 2. 

Klant in de spotlight 

 

Het was eind April weer 

Koningsdag en veel dorpen 

hebben dan een feestweek. Zo 

mocht ik in Bergentheim en 

Elst optreden, maar een week 

eerder al in Dinxperlo voor 

VVNF. 

Daar mocht ik de aftrap doen 

met kindershows in het thema 

Rood-Wit-Blauw. Bijzonder 

was de groepsgrootte: groepen 

van 500 kinderen van 

verschillende basisscholen. 

Dat is best een uitdaging   

Gelukkig kun je hieronder 

lezen dat het allemaal goed 

ging. Alle Oranjeverenigingen: 

Bedankt! 

In dit nummer 

1. Welkom nieuwe klanten 

2. Nieuws 

3. Klant in de spotlight 

4. Te gast bij OutTV met 

Hans Kazàn 

5. 4
e
 keer Ned. Kampioen 

6. Te gast bij TV Oost 

7. Kinderboekenweek 2017 

8. Last Minute aanbiedingen 

9. Geef mijn naam door,      

    Verdien € 25 

10. Agenda & Contact 

11. Mop & Cartoon 

Van HARTE Welkom (nieuwe) klanten 

De afgelopen weken mocht ik optreden voor onder andere: 

1. Hoge Veluwe: Berend Botanicus show 

2. Camping Kom Es An: Familieshow + Rondlopend goochelen 

3. Jeugdclub Langeveen 

4. De Heigraaf, Woudenberg 

5. De Kleine Vos, Kampen 

6. Bibliotheek Wierden & Nijverdal: Leesvirus afsluiting 

7. Bibliotheek Haaksbergen: “Sterke Verhalen”-voorstelling 

8. OutTV: speciale gast voor Hans Kazan 

9. Land van Bartje: 2 workshops jeugd + familieshow 

10. Koningsdag Dinxperlo, Elst en Bergentheim 

11. En alle anderen!  

Hartelijk dank! Goochelaar Jan 

 

 

Reactie VVNF Dinxperlo 

(Koningsdag-show) 

 

“Tijdens onze koningsweek hebben 

we goochelaar Jan geboekt voor 

onze kindervoorstelling. 

 

We hadden twee grote groepen  

(500 kinderen per groep) in de 

leeftijden van 4 t/m 12 jaar. 

 

Gezien het grote leeftijdsverschil is 

het een uitdaging om iedereen 

geboeid te houden. Maar 

goochelaar Jan heeft dit goed 

gedaan, het was een geweldige 

voorstelling voor zowel jong als 

oud.  

 

We hebben veel goede reacties 

gekregen van ouders en 

leerkrachten die mee waren.”  
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Te gast bij OutTV 

Hans Kazàn was te gast bij de 

talkshow ‘Keur met Peren’. 

Als verrassing zochten ze een 

goochelaar en dat was ik  

 

Leuk detail: Hans Kazàn was 

vroeger lid van dezelfde 

goochelclub als ik nu ben: De 

Magische Kring Twente. 

Ja, er zijn heuse goochelclubs 

waar we geheimen delen en 

acts verbeteren! 

Speciaal voor Hans deed ik 

een vingervlug spelletje met 

dobbelstenen en slikte ik na 

lange tijd weer een ballon in… 

 

De uitzending was 28 mei. Als 

mijn act op Youtube komt zal 

ik een link op de site plaatsen! 

 

Nederlands Kampioen 

Kindergoochelen 

Tijdens het Hemelvaart-

weekeinde was het NK 

goochelen in Hoofddorp.  

 

Ik deed dit keer met een 

speciale reden mee en werd 

voor de vierde keer kampioen. 

 

Dit jaar speel ik voor Het 

Nationaal Park De Hoge 

Veluwe een voorstelling als 

Berend Botanicus. Deze 

voorstelling is speciaal voor 

het park gemaakt en gaat over 

dieren en planten die er 

voorkomen. 

 

Het leek me leuk als deze 

voorstelling een prijs zou 

winnen. Dus deed ik met een 

ingekorte versie mee. Een hele 

voorstelling inkorten valt niet 

mee, dus ik was heel benieuwd 

of de act zou aanslaan. 

 

Ik doe namelijk elke keer mee 

met een totaal ander soort act 

en de jury moet maar net 

houden van wat je nu weer 

bedacht hebt… 

 

Te gast bij TV Oost 

N.a.v. het kampioenschap was 

ik maandag 29 mei te gast bij 

TV Oost.  

In ‘karakter’ uiteraard. Het 

interview ging heel lekker en 

kun je hier terugkijken: 

 
https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=4&v=GOr2z

vayE9c 

 

Veronica ‘Winnaar v/d Dag’ 

Dan word je ineens gebeld op 

je mobiel zonder dat je het 

verwacht. En volgt er een 

‘interview’ in de ochtendshow 

van Veronica. Niet serieus, wel 

grappig: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=G4Sh2xw1TZc&t=9s 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.out.tv/nl/keur-met-peren/content/page?2761
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=GOr2zvayE9c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=GOr2zvayE9c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=GOr2zvayE9c
https://www.youtube.com/watch?v=G4Sh2xw1TZc&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=G4Sh2xw1TZc&t=9s
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“Gruwelijk Enge” 
Kinderboekenweek  
Ook dit jaar maak ik weer een 

nieuwe voorstelling bij het 

thema van de Kinderboeken-

week. Dit jaar is dat 

‘griezelen’: Gruwelijk Eng! 

Wil je als SCHOOL deze 

voorstelling boeken? 
Reserveer dan snel een datum. 

Vaak kan het gecombineerd 

worden met een optreden bij 

een bibliotheek! 

Ook hanteer ik een lager tarief 

dan normaal omdat deze 

voorstelling maar één week 

actueel is . En omdat ik elke 

dag een voorstelling kan doen. 

Wil je meer informatie, mail  

naar info@goochelaarjan.nl 

Graag mail ik je de inhoud van 

de voorstelling met een foto. 

Ook kan ik dan de datum voor 

je checken en een passend 

tarief noemen. 

Voor alle andere lezers: Veel 

bibliotheken organiseren 

GRATIS activiteiten in deze 

‘week’ (van 4 t/m 15 oktober).  

Wil je alvast een heel leuk 

boek over ‘monsters’ 

voorlezen, dan is dit een 

verrassende: 

 

Last Minute 
Sinds vorige maand stuur ik 

ook een ‘Nieuwsflits’ per e-

mail als er niet genoeg nieuws 

voor een echte nieuwsbrief is. 

Met daarin onder andere een 

kortingscode van de maand 

voor www.opkoopjes.nl en een 

last minute aanbieding voor 

een bepaalde show of datum. 

Als dat toevallig uitkomt kun 

je daarmee tot 50% op mijn 

normale tarief besparen! 

Op de hoogte blijven? Stuur 

een mailtje en ik zet je op de 

maillijst. Met 1 muisklik 

schrijf je je ook weer uit! 

123Magie voor volwassenen  
Feestje? Twee uur tafel-

goochelen voor € 350. Dat is    

€ 100 korting. 

Alleen geldig voor vrijdag 16 

en zaterdag 17 juni. 

Thema-voorstelling scholen:  

€ 250 korting op de 

voorstelling “Sterke Verhalen” 

Alleen geldig op maandag 19 

en dinsdag 20 juni. 

Aanbiedingen zijn inclusief 75 km. 

enkele reis. Extra kilometers: € 0,35. 

Waarom last minutes? Omdat 

ik soms opties heb die op het 

laatste moment niet doorgaan.  

En omdat ik hiermee een 

buitenkansje wil bieden als een 

datum nog ‘vrij’ is. Dat is vaak 

niet het geval, voor veel data 

moet ik meerdere aanvragen 

afzeggen: Wie het eerst komt, 

het eerst maalt! 

mailto:info@goochelaarjan.nl
http://www.opkoopjes.nl/
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Agenda: optredens gratis toegang of gratis voor gasten  

Datum Plaats Voorstelling 

Woensdag 28 juni Rouveen Dorpsvereniging: Jeugd 
Zaterdag 1 juli Hoenderloo Park De Hoge Veluwe 
Woensdag 12 juli Ees Land van Bartje 
Zaterdag 15 juli Veendam Sprookjesdag Straattheater 
Zaterdag 22 juli Hardenberg Camping de Oldemeyer 
Dinsdag 15 augustus Ees Land van Bartje 
Woensdag 16 augustus Hardenberg Camping de Oldemeyer 
Zondag 27 augustus Hoenderloo Park De Hoge Veluwe 
Donderdag 7 september Nijverdal Bruisend Nijverdal: Jeugd 
Zondag 10 september Bruchterveld Kerkdienst ‘Naastenliefde’ 
Zaterdag 16 september Hoenderloo Park De Hoge Veluwe 
Zondag 1 oktober Hoenderloo Park De Hoge Veluwe 
Zaterdag 7 oktober In optie Kinderboekenweek 

bibliotheek Hardenberg 
Woensdag 11 oktober In optie Kinderboekenweek 

bibliotheek Dedemsvaart 
Zondag 26 november Hoenderloo Park De Hoge Veluwe 

 

 

Wat je nooit mag zeggen – Charles Greene 

Er zijn 2 soorten mensen die nooit “oeps” mogen zeggen. 

Tandartsen en goochelaars. 

 

Neem jij ook alles zo letterlijk?  

 

 

Contact 

Goochelaar Jan / 123Magie 

Korte Spruit 19 

7773 NP  Hardenberg 

Tel:    06 – 50 593 805 

e-mail: info@goochelaarjan.nl 

              info@123magie.nl 

web:     www.goochelaarjan.nl 

              www.123magie.nl 

€ 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
mailto:info@goochelaarjan.nl
http://www.goochelaarjan.nl/

