
Loodsen @Warmond 2019 

 

Als je geen voorblad maakt, krijg je zoiets! Wees gewaarschuwd, loodsen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heksen en Tovenaars, welkom in de wonderlijke wereld van de MAGIE. Voor de volgende 11 dagen 

zult u ondergedompeld worden met spreuken, tovenarij, hekserij en hocus pocus. Wij zullen u 

begeleiden tijdens deze reis en u wegwijs maken in de meest magische plekjes die Nederland te 

bieden heeft.  

Gelieve zeker uw uil, bezem en toverstok niet te vergeten op dit zotte avontuur. 

Wij wensen u alvast een aangename reis en een prettig verblijf!  

 

Met vriendelijke groeten,  

Tovenaar Niels en Ridder Florian 

Hieronder al een lijst met een aantal belangrijke spreuken 

 

Expelliarmus: Ontwapeningsspreuk. 

Riddikulus:  Lachspreuk tegen Boemannen. 

Alohomora: Spreuk om sloten van deuren of ramen te openen. 

Accio: Spreuk om verborgen dingen naar je toe te laten komen. 

Crucio: Spreuk waarbij je iemand martelt en vreselijke pijn toebrengt. 

Morsmorde: Dooddoeners en Voldemort gebruiken deze spreuk om het Duistere Teken op te 

roepen. 

Imperio: Vloek waarmee je anderen kan dwingen om dingen te doen die jij wil. 

Expecto Patronum: Spreuk om dementors te verjagen. 

Paralitis: Verlammingsspreuk. 

Avada Kedavra: Vloek Des Doods. 

 

  



Woensdag 17 juli 
Tovenaars en heksen, gelieve op jullie bezems te gaan zitten, want we zijn klaar om te vertrekken 

naar HET EILAND. 

Eenmaal aangekomen na een lange reis, gaan we direct al eens kijken hoeveel wind er daadwerkelijk 

staat op de magische wateren van HET EILAND vol met magische wezens zoals zeemeerminnen en 

monsters. 

Hier is alvast een prachtige kleurplaat om in de sfeer te komen van deze toplocatie! 

 

  



Donderdag 18 juli 
Tijdens de tweede dag van ons fantastische avontuur is het belangrijk dat wij ervoor zorgen dat alles 

goed in orde is.  

Daarvoor hebben wij jullie hulp nodig. Vergeet zeker geen stevige schoenen, T-shirts die niet te veel 

zweetplekken tonen en deo mee te pakken, want vandaag gaan we zwoegen, patsen, bouwen, 

dansen en zingen. 

 

  



Vrijdag 19 juli 
Weetje van de dag: wist je dat een dag opgedeeld is in 24 uren? Tijdens deze uren is het belangrijk 

dat je genoeg drinkt, eet of gewoon in het algemeen: SURVIVALT 

  

 



 

  



Zaterdag  20 juli 
We danken onze magische krachten aan onze voorvaderen. Zij hebben lang geleden, diep onder de 

golven van de oceaan, een verborgen plaats gevonden, waar ze hun krachten hebben gekregen. 

Omdat we respect moeten tonen aan diegene die ons die krachten hebben gegeven, gaan we hen 

vandaag nog eens weerzien. 

 



Zondag 21 juli 
Tovenaars en heksen, tijd om dit vreemde land wat verder te gaan ontdekken. Maar dat doen we 

natuurlijk niet op de normale manier. Wij hopen dat jullie jullie voertuig al optimaal hebben afgesteld 

zodat jullie super snel zullen vliegen, rijden of misschien zelfs verdwijnselen als jullie dat kunnen. 

 

  



Maandag 22 juli 
Wij hopen dat jullie al enorm veel gekke plaatsen hebben ontdekt op jullie doortocht in … 

Vandaag keren we terug naar ons prachtige verblijf om later op de dag/avond, lekker uit te rusten! 

 

  



Dinsdag 23 juli 
Vandaag gaan we nogmaals de prachtige wateren verkennen, we zijn natuurlijk niet voor niets 

zeetovenaars en zeeheksen he 😉 

In de namiddag komen de kabouters, elfen en kobolten bij ons langs om wat leuke dingen bij te 

leren. 

 

  



Woensdag 24 juli 
Aan alle sprookjes komt een einde… maar gelukkig begint er volgend jaar gewoon een nieuw 

fantastisch sprookje of avontuur! Jullie weten natuurlijk waar we het over hebben! Daarom laten we 

jullie vandaag een dag alleen met de kleine tovenaars en heksen zodat jullie helemaal klaar zijn voor 

volgend jaar. 

 

  



Donderdag 25 juli 
Tovenaar Niels en Rideer Florian hebben ondertussen al liters heksensoep gemaakt, 1.000.000 

patatten geschild en enorm veel geweend omdat ze hun mannekes zo hard missen. Toch moeten ze 

vandaag weer eens een dagje overleven zonder hen, want jullie gaan vandaag weer langs bij de 

jongere tovenaars. Maar niet getreurd, in de avond gaan we iets doen wat we allemaal enorm goed 

kunnen. Rarara, hieronder een tip. 

 

  



Vrijdag 26 juli 
Beste mensen, we moeten met spijt in ons hart meedelen dat wij bijna op het einde van onze reis 

zijn.  

Gelukkig is het nog niet helemaal gedaan.  

Hoewel het team vandaag al bezig is met de opkuis van sommige van onze materialen maken wij 

graag tijd om samen met jullie nog een groot feest te houden. 

Hierbij nodigen wij iedereen uit om zijn mooiste kostuum aan te trekken en zijn beste moves en 

zangtalenten uit de kast te halen. 

Als u beschikt over één of ander uitzonderlijk talent mag u dit zeker melden aan ons. 

 

  



Zaterdag 27 juli 
Lieve lieve lieve mensen, het zit er helaas op! Wij hebben de voorbije dagen gedanst, gezweet, 

gespeeld en gewandeld. Hopelijk bent u niet al te moe, want wij zouden het fijn vinden dat u 

vandaag nog even mee de bezem neemt voor een goede terug vlucht naar de prachtige Kempen! 

Bedankt voor de fijne reis samen. Het was voor ons persoonlijk het mooiste jaar uit ons leven. 

Graag nodigen wij u wel nog uit om nog even te blijven plakken voor de laatste dingen terug op te 

ruimen en daarna gezellig met zijn alle de beste voedingswaar te eten dat je in de Kempen terug kan 

vinden. 

 Tot de volgende !! Niels en Florian OUT…  

 

 

 


