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Verslag kerstfeest  16 december 2019 /25ste jaargang / 12de  jaargang 

 

 

 

- Wij mogen terugblikken op een super geslaagd kerstfeest !  

- Reeds in de vroege namiddag haalde de voorzitter de borden en bestek bij traiteur 

Gaston in Lummen . Samen met zijn echtgenote Helga begon hij de zaal te schikken in 

“De Grot” vanaf 15.00 uur . Om +/- 16.00 uur kwam Kris Noels als eerste helper om alle 

tafels en stoelen te plaatsen in de zaal . Een intensief werk , want er moesten 110 

plaatsen voorzien zijn . Het uitsleuren van de tafels en stoelen nam heel wat tijd in 

beslag zeker als je maar met 2 personen bent . Maurits Soetens , Jan Quanten, René 

Weynen, Stef Hanegreefs , Karel en Ida Peeters , Rik Husson , Arne Gijsels en Zippo Guo 

kwamen wat later om alles te helpen opbouwen . Het podium moest aangepast worden 

met spider decors , kerstbomen, zetel van de kerstman, verlichte kerstdecoraties , extra 

verlichting en geluid . Tafels werden voorzien van tafelkleden en servetten, borden en 

bestek werden geplaatst , kaarsjes en kerstversieringen zorgden voor de afwerking  . 

Peter Overheem bracht de gevraagde kerstbloemen . Jos Peelaerts bracht de door hem 

zelfgemaakte chocolade geschenkjes van de kerstman . 



Er werd koortsachtig gewerkt . Om 18.30 uur was alles klaar en kwamen de eerste 

gasten reeds binnen .  Louis Bergmans en Anneke plaatsen snel de door hun 

zelfgemaakte prachtige kerstversieringen op iedere tafel . Deze werden later in de avond 

te koop aangeboden . 

 

.                       

 

Bij de eerste gasten waren meegekomen met Rik Heynickx uit Nederland Toon Avesta , 

Ton Wolters en familie , Hans Cortini . 

De kassacontrole werd waargenomen door Rik Heynickx en Ludo Van den Eynde . 

Wij mochten 104 personen ontvangen . Er was plaats voorzien voor 110 personen . 

Trouwens je weet nooit of er iemand nog extra komt die niet was ingeschreven . 

 Iedereen kreeg bij het binnenkomen een lotje voor de gratis tombola . 

Het is jammer dat 4 clubleden niet eens de moeite en de beleefdheid hebben gehad om 

te zeggen dat ze deelnamen ja of neen aan het kerstfeest . In mijn talloze pogingen via 

telefoon , mail , messenger , whatts App , enz… kwam er géén antwoord . 

 Snel liep de zaal vol en zocht iedereen koortsachtig naar zijn plaatsen . Het 

vooropgestelde streefgetal van 100 personen was zeker geslaagd . Lieten de laatste 

moment afweten ( +/- 18.00 uur) Erik Johnson met dame en Jos Roofthooft wegens 

ziekte ??? Deze 3 personen hebben wij wel moeten afrekenen aan de traiteur .  

 Het toekomen van de traiteur was aan de late kant . De eerste tegenslag kwam in de 

keuken waar bleek dat het warme water , de afwasmachine en de gastoevoer niet wilde 

werken . Gelukkig kon Ludo Van den Eynde hier snel het probleem oplossen . Ook de 

uitbaatster Carine van “De Grot” bleef in gebreke . In de voorgaande gesprekken had ik 

er meermaals de nadruk opgelegd om extra personeel voor de bediening te voorzien . 

Helaas stond zij er alleen voor en kon zij niet meer volgen aan de toog . Toen de gas en 

het warm water in de keuken niet wilde werken was dan ook haar opmerking “Dat heb ik 

voor niks nodig” niet op zijn plaats ! Hier was duidelijk dat zij onder druk begon te staan . 

- De voorzitter opende de avond om 19.30 uur , verwelkomde iedereen en schetste in het 

kort het ontstaan van Mageia 25 jaar geleden tot heden  . Maurits Soetens kreeg een 

applaus als zijnde één van de stichters van de club . Arthur Cardini  wees op de groei van 

de goochelclub met +/- 45 leden , waarbij de onderlinge vriendschap van groot belang is 

tussen de leden . Er wordt geen onderscheid gemaakt bij de aanwerving van de leden 

eender welk beroep je ook uitoefent . Hij overdreef even in het aantal bezoekers van 

122 personen (met opzet) om de niet clubleden wat op te jutten . 

 



 
 

- Na deze toespraak werd het warm eten opgediend door traiteur Gaston . Zij waren met 

6 mensen en  keurig gekleed in het zwart . Zoals de voorbije jaren was het eten weer 

lekker en smaakvol , warm genoeg en meer dan voldoende voor iedereen . Als dessert 

waren er kerstijsjes in verschillende figuurtjes voorzien . Wie niet genoeg had gegeten 

dan was dit zijn eigen fout . 

- Ook dit jaar was de kerstman (Tom Deckx) weer van de partij . Iedereen werd voorzien 

met pakjes chocolaatjes gemaakt door Jos Peelaerts . De kerstman nam plaats op het 

podium en vroeg het bestuur er bij . Voor zijn 12 jaren voorzitterschap en om Mageia te 

brengen waar het nu staat werd de voorzitter Arthur Cardini een grote 

delicatessenmand overhandigd . Hiervoor wil ik de bestuursleden en alle clubleden 

hartelijk danken voor hun blijk van  waardering . Daarbij wil ik er aan toevoegen dat ik 

het zonder jullie steun nooit zou kunnen bereikt hebben . Hiervoor mijn bijzonder woord 

van dank !!! 

-  
- Omdat wij 25 jaar bestonden mochten alle dames uit de zaal komen bij de kerstman . Zij 

kregen allen een prachtige kerstster . Maar dat was nog niet alles . De kerstman was in 

zeer goede stemming en gaf nog 4 extra prijzen weg met de gratis tombola geschonken 

door Rik Heynickx . Carine , uitbaatster van De Grot , kreeg ook van de Kerstman een 

zeer grote kerstster voor haar inzet in het hele jaar bij de vergaderingen .  

- Het kerstlied” Een heel gelukkig kerstfeest ….” Werd gezongen samen met de kerstman 

en het publiek . Tweede tegenslag : alle stroom viel opeens uit . Koortsachtig werd er 

gezocht . Ruim 10 min later kon Rik Heynickx het probleem oplossen . Achteraan bij de 



toiletten stond er nog een elektriciteit cabine waarin de verliesstroom schakelaar uit was 

gevallen . Door het plaatsen van een nieuwe waterpomp van de verwarming was hier 

een stroomverlies . Deze stroompanne ging ons nog tweemaal hinderen in het verloop 

van de avond . 

- Meteen na het vertrek van de kerstman werd de avondshow ingezet met Mister Avesta . 

 Hij bracht een hele ingewikkelde routine met touwen waarbij een toeschouwer uit het 

publiek moest meehelpen  . De touwen  werden stuk geknipt en steeds op magische 

wijze weer herstelt  . Helaas had hij geen goede microtechniek waardoor hij niet altijd 

verstaanbaar was in de zaal 

 

.  

-  Zippo Guo bracht met glans zijn CD productie . Ook hier viel plots de stroom weer uit . 

Gelukkig bracht dit Zippo niet van zijn stuk en zoals verwacht kreeg hij een ovationeel 

applaus op het einde uit de zaal . Hij produceerde tal van CD’s die flitsend tevoorschijn 

kwamen uit zijn handen . Zijn nummer was schitterend getimed op de muziek . Met dit 

nummer heeft hij tal van prijzen gewonnen , werd hij kampioen van Vlaanderen in 2018 

en kreeg hij op de BMF dag 2019 de eerste prijs . 

-  

              
- Mister Avesta bracht een tweede nummer met zijn zelf spelende saxofoon en kon 

tientallen papieren servetten opeten . Ten slotte produceerde hij een eindeloze gouden 

papieren slinger uit zijn mond . Spelend op zijn saxofoon verliet hij het podium .  

- Zippo Guo kwam terug tevoorschijn met een bijzonder nummer waarbij een helium 

ballon de hoofdrol speelde .  



- TOP attractie van de avond was zeker Ricky Cannone directeur van het Wiener Circus 

met zijn Laserman . Net op het begin van zijn nummer viel voor de laatste keer de 

stroom uit .  

Alle lichten werden gedoofd in de zaal want dit werd een bijzonder en nooit geziene act . 

 Een zeer sterke groen lichtstraal werd geproduceerd en in onbeschrijfelijke variaties 

bewogen . Een sterk staaltje van techniek en presentatie . De opzwepende muziek en de 

talrijke lichtbundels veranderde de feestzaal in een uitzonderlijk  kosmisch tafereel . Dit 

was het nummer waarover later nog veel werd nagepraat . Een luid applaus viel hem dan 

ook ten goede .   

 

 
 

-  Na een korte pauze werd de avond afgesloten met Ton Wolter uit Nederland . Hij bracht 

een ode aan de onvergetelijke Eddy Wally . Alles was life gezongen en de artiest van 

Eddy Wally werd door hem feilloos neer gezet . De meest bekende liedjes van Eddy 

werden gebracht waarbij de zaal letterlijk uit de bol ging . Heel het publiek zong vol 

overgave deze bekende melodieën mee . Toon Avesta zette meteen een paar dansers op 

de vloer , gevolgd door een heuse polonaise door heel de zaal . Dit was werkelijk de 

afsluiter voor deze prachtige avond  van ons kerstfeest . Ton Wolter moest nog een 

bisnummer brengen voor het wild enthousiast publiek . Chapeau voor deze prestatie van 

een geweldig artiest . Zeker voor herhaling vatbaar in de toekomst ! 

-  



-  
-  

Na dit laatste nummer werd de avond afgesloten en afscheid genomen van het publiek . 

- Tijd om alles weer in te pakken en de zaal op te ruimen . Slechts een handvol clubleden 

hebben meegeholpen . De meesten waren na afloop al snel verdwenen . sommige 

kwamen nog even vertellen “ ik zou wel willen helpen maar morgen moet ik ….” . 

Uiteindelijk hebben  Marc en Peggy (foodtruck Swa) meegeholpen om alles in te pakken 

terwijl hun familie zat te wachten in de cafétaria tot 2.00 uur. Doodmoe maar voldaan 

kwamen wij om 3.00 uur in de morgen thuis . Beste clubleden in de toekomst gaan wij 

ook net zoals voor het Open kampioenschap van Vlaanderen een werkplanning moeten 

opstellen . Zodat er duidelijke afspraken worden gemaakt . Als iedereen zich verlaat op 

anderen dan komen wij bedrogen uit en zijn het steeds dezelfde die het vele werk 

moeten doen . Mag ik hopen dat jullie hier begrip voor hebben .  

Afrekening van het kerstfeest :  

- Traiteur  Gaston  , onkosten artiesten , diverse kleine aankopen , bloemen , chocolaatjes 

, tafelversieringen, servetten, kerstboom , kaarsjes , enz …. 2492 euro 

- Inkomsten aan de kassa 848 euro . 

- Het eindresultaat verkrijgen wij op de volgende vergadering van onze schatbewaarder 

Rik Heynickx . 

- Nabeschouwing : Wij hebben een fantastische avond neergezet waarbij de tegenslagen 

met de  stroom het succes van de avond niet hebben gestoord . Als wij begonnen met 

het 1ste kerstfeest een 8 tal jaren geleden  waren er +/- 25 personen aanwezig . Kijk nu 

eens waar wij staan ! Laten wij met zijn allen van  dit mooie 2de evenement naast het 

Kampioenschap van Vlaanderen een jaarlijkse traditie maken  .   

 

Volgende vergadering is Maandag 20 januari 2020 te 20.00 uur 

 

Betaling lidgeld 30 Euro voor het nieuwe goocheljaar . 



 

 
 

Fijne kerstdagen voor jou en je familie .    

 Beste wensen voor het komende nieuwe jaar 2020 . 

 

 


