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De geheime magische cirkel 
                      wordt wakker van een hard geluid. Hij doet zijn ogen open en 

kijkt om zich heen. Het lijkt wel alsof er iemand op de deur staat de bonzen. 

HIj rekt zich uit en staat snel op.  Het bonzen wordt steeds harder. Hij loopt 

naar de deur en opent voorzichtig de deur op een kiertje. Hij kijkt erdoor en 

dan ziet hij JK de draak staan.  

“JK, wat doe jij hier?” vraagt                   blij. “Ik kom je ophalen,” antwoordt JK. 

“Mij ophalen?” vraagt                   verbaasd. “Ja, we zijn nu toch vriendjes, dus 

ik kom je halen om mee op avontuur te gaan,” zegt JK.                    ’s hart 

maakt een sprongetje van blijdschap. “Ik ga graag mee op avontuur. Maar ik 

moet me nog wel even aankleden,” zegt hij, “ik ben zo terug.” Hij rent naar 

zijn slaapkamer en kleedt zich snel aan. Hij wil nog tegen zijn moeder zeggen 

dat hij weggaat, maar hij ziet haar nergens. Ach, denkt hij, ik ben heus niet 

laat terug. Mama zal me vast niet missen. Dan loopt hij naar JK en sluit de 

deur achter zich. 

“Zullen we naar het bos gaan?” vraagt JK. “Ik wil je meenemen naar een heel 

bijzondere plek. Daar komen mijn vriendjes en ik altijd samen en leren we 

alles over hoe wij een magische wereld kunnen maken.”                   knikt 

enthousiast. Ja, natuurlijk wil hij dat! “Waar is dat dan, JK?” vraagt hij. “Het is 

een geheime plek, waar één van mijn allerbeste vrienden woont. Je bent er al 

geweest tijdens de Regenboogschattenjacht, maar als mijn beste vriend er 

niet is, dan is de plek wel mooi, maar niet magisch,” zegt JK geheimzinnig. 

“Kom, laten we gaan, alle vriendjes wachten daar al,” zegt JK en hij loopt met 

grote passen richting het bos.                    vindt het reuze spannend en ook 

best een beetje eng. Maar hij weet dat hij met JK erbij niet bang hoeft te zijn, 

dus huppelt hij vrolijk achter hem aan. 

Ze lopen over een kronkelpaadje, JK voorop en                    erachteraan. JK fluit 

een liedje en                   neuriet mee. Hij kent het liedje, maar heeft geen idee 

waarvan.  
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“Hoe lang duurt het nog, JK?” vraagt                   na een tijdje. “Het duurt niet 

lang meer,” antwoordt JK. “Als we bij de volgende open vlakte zijn, moeten 

we het pad naar rechts nemen en dan komen we vanzelf bij het meer in het 

midden van het bos.” “Nu heb je het toch verklapt,” roept                          uit en 

hij moet lachen. “Is dat bij de oude wilgenboom? Daar zijn we inderdaad 

geweest met de Regenboogschattenjacht.” JK knikt. “Ja, daar is het.” 

                    is al een stuk gerustgesteld nu hij weet waar ze heen gaan. Het is 

inderdaad een mooie plek, het meer ligt precies in het midden van het bos en 

eromheen staan prachtige bloemen en geurig gras. En aan één kant staat een 

hele oude wilgenboom, met takken die tot in het water reiken. JK zei dat het 

mooi was, maar niet magisch. Maar voor                   was de plek toen hij hem 

zag al direct magisch. Hij is heel benieuwd wat er nu anders is.  

                             en JK komen bij de open vlakte waar ze rechts moeten. JK 

zegt iets, maar                           loopt in gedachten verzonken achter JK aan. HIj 

denkt aan de Regenboogschattenjacht en hoe hij JK en zijn vriendjes heeft 

geholpen om de kleuren van de regenboog te vinden. Wat was dat spannend. 

Gelukkig was het ze gelukt en konden ze de magische wezens redden. Als hij 

eraan terugdenkt, krijgt hij weer een glimlach op zijn gezicht, want ondanks 

alles hadden ze het ook heel leuk gehad. Toen ze alle kleuren hadden 

gevonden, was hij best wel even verdrietig geweest. Want hij was erg bang 

dat hij JK daarna nooit meer zou zien. Maar nu loopt hij hier en gaat hij weer 

met hem op avontuur. Hij zucht diep. Wat een geluk. 

“                         ,                            !” roept JK nu harder.                        schrikt op 

uit zijn gedachten. JK kijkt hem met grote ogen aan. “Gaat alles wel goed met 

je?” vraagt hij. Hij knikt en zegt: “Ja hoor, ik dacht gewoon even terug aan wat 

er allemaal gebeurd is de laatste weken.” JK glimlacht. “Ja, we hebben een 

mooi avontuur beleefd. Maar nu je vriendjes met mij ben, gaan we nog veel 

meer avonturen beleven. En we beginnen vandaag, want ik wil je aan iemand 

voorstellen. Ben je er klaar voor? We zijn er bijna.”  
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                       voelt opeens een kriebel in zijn buik van de zenuwen. “Ja, ik ben 

er klaar voor,” zegt hij dapper. “Dan gaan we. We moeten hier het pad af,” 

zegt JK en hij loopt dieper het bos in. 

                              volgt JK en na een paar meter staan ze vlakbij het meer. Het 

zonlicht valt op het water, de bloemen en het gras wuiven in de zachte wind 

en de heerlijkste geuren komen op                         af. Hij snuift ze op. De oude 

wilgenboom is nog groener dan de vorige keer dat hij hem zag. Alles ziet er 

nog mooier uit dan hij zich herinnert. Zou JK dit bedoelen, vraagt hij zich 

stilletjes af. JK pakt hem bij zijn hand en zegt: “Kom mee, daar moeten we 

zijn.” Hij wijst in de richting van de oude wilgenboom. “Daar zitten al mijn 

vriendjes en een heel bijzonder iemand die jij vandaag mag ontmoeten. Want 

alleen mijn vriendjes mogen hem ontmoeten,” zegt JK.  

                           is er stil van. Hij loopt achter JK aan en hoe dichter ze bij de 

wilgenboom komen, hoe meer vriendjes hij ziet. Hij ziet Isaak, Sophie, 

Djoekje, Simon, Jay. Hij ziet Joep de trol, Otto de olifant, Japie de aap, maar 

ook Karel de wasbeer, Kay de adelaar en nog veel meer. Hij ziet verschillende 

magische wezens, heel veel bosdieren en ook nog wat andere kinderen die hij 

niet kent. Hij wordt er verlegen van. Als ze er zijn en JK zijn vriendjes begroet, 

probeert hij zich achter hem te verstoppen. Maar JK doet al snel een stap 

opzij en zegt: “Lieve vriendjes, dit is                         , en ik wil hem heel graag 

aan jullie voorstellen.” 

JK duwt                         naar voren. “Hoi                        , hallo                         , hé 

leuk dat je er bent                           !” De vriendjes praten dwars door elkaar en 

begroeten hem vriendelijk. “Hoi,” is het enige dat                        kan 

uitbrengen. Hij weet niet wat hij moet zeggen. Maar lang hoeft hij daar niet 

over na te denken, want opeens gaan alle vriendjes zitten en wordt het 

muisstil.                           kijkt om zich heen. Wat gaat er gebeuren, denkt hij.  

De vriendjes kijken dan allemaal naar de oude wilgenboom.                                                  
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Stilletjes volgt                          hun blikken en dan ziet hij allemaal lichtjes en 

fonkels verschijnen. De elfjes die er zijn, vliegen op rondom de boom en een 

warme luchtstroom gaat over hen heen. En dan ziet hij iets bovenop de 

hoogste tak van de boom. Hij tuurt en dan ziet hij het. Het is een uil! 

De uil vliegt naar beneden en landt op de laagste tak van de boom. “Zo lieve 

vriendjes, wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn,” zegt de uil. Hij knikt naar 

de vriendjes en dan ziet hij                         . Hij vliegt op en vlak voor zijn neus 

landt hij. “Hallo                          ,” zegt de uil. “Ik had je al verwacht. Ik vind het 

erg leuk je te ontmoeten en ik ben blij dat JK er weer een vriendje bij heeft.”    

                         kijkt verbaasd naar de uil. Hoe kan hij nu zijn naam weten? “Ik 

weet alles, maar ik vertel je niet altijd alles, alleen dat wat je moet weten, ” 

zegt de uil geheimzinnig en dan vliegt hij terug naar de onderste tak. 

                          is nu nog verbaasder. Kan hij zijn gedachten lezen? De uil 

schraapt echter zijn keel, kucht en zegt: “Lieve vrienden, we zijn vandaag 

weer bij elkaar gekomen om onze dromen te delen. Om te leren hoe wij onze 

dromen werkelijkheid kunnen laten worden, zodat wij samen een magische 

wereld kunnen maken.” De vriendjes juichen en springen op. “Ja, ja, dat 

willen wij!” roepen ze. De uil doet zijn vleugel omhoog en iedereen wordt 

weer stil. 

“Weten jullie nog wat het belangrijkste is om dromen uit te laten komen?” 

vraagt hij. “”Jahaa,” roepen de vriendjes weer. “Wat is dat dan? Weet jij het?” 

vraagt de uil aan                          .                         denkt even na. Hij twijfelt. 

“Mag ik het zeggen, mag ik het zeggen?” piept een klein muisje. De uil lacht 

en zegt: “Ja hoor Mini, zeg jij het maar.” “Het belangrijkste is om te blijven 

geloven in magie. Want zonder magie kan er geen liefde stromen en als er 

geen liefde stroomt, gaat je hart dicht en zul je niet meer weten wat je 

dromen zijn. Dus kun je ze ook niet meer uit laten komen,” zegt Mini trots.  
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De uil knikt en zegt: “Dat klopt, en hoe laten wij magie stromen?” Weer 

roepen de vriendjes dwars door elkaar.                         kijkt vol verwachting 

naar de uil. “Japie, wil jij het                        vertellen? Japie pakt een paar 

stokken van de grond en loopt ermee naar de boom. Dan trommelt hij erop 

en zegt: 

“Als je wilt dat dromen uitkomen 

Zul je magie moeten laten stromen 

Want zonder liefde in je hart 

Heeft elke droom een valse start 

Jij bent degene die het verschil kan maken 

Dus schreeuw het van alle daken 

Ik geloof in liefde en magie 

Zo maak ik de wereld die ik in mijn dromen zie” 

 

                         luistert aandachtig. Hij herkent het deuntje dat Japie trommelt. 

Het is hetzelfde als het liedje dat JK eerder floot en dat hij automatisch mee 

had geneuried. “Wat is dat voor rijmpje? En waar komt dat liedje vandaan? Ik 

ken het,” zegt                          als Japie klaar is.  

“Dat is niet zomaar een rijmpje” zegt de uil. “Het is het liedje van de magische 

wezens. Die zingen dat voor alle kinderen als ze slapen, zodat de kinderen 

nooit vergeten dat magie bestaat.” “Maar is dat dan het geheim? Een rijmpje 

dat je moet zingen?” vraagt                          . “Nee, het gaat om de wijze 

boodschap erin, en het rijmpje helpt je die te onthouden. Want net als dat je 

zocht naar de kleuren van de regenboog, zo kun je zelf ook altijd bepalen hoe 

jij je leven kleur geeft.  



 

7 De geheime magische cirkel is onderdeel van de gratis 
Regenboogschattenjacht van InnerTreasure voor een zomer vol geluk. 

Wil je magie blijven zien, wil je liefde laten stromen en je dromen uit laten 

komen, of wil je je hart ervoor sluiten? Jij bent degene die je leven mooi kan 

maken. Met jouw unieke dromen, en die dromen heb je niet voor niets. 

Daarmee kun je jouw leven, maar ook de hele wereld magisch maken. Dat 

mag je nooit vergeten. En door dit rijmpje kun je het je altijd herinneren. 

Want of je nu droomt van een wereld die van snoep en fruit is, of van reizen 

naar de ruimte of de sterretjes, naar de regenboog of naar magische 

werelden, of dat je droomt van een broertje of zusje, of van altijd kunnen 

spelen met je vriendjes, of misschien wel van al het speelgoed in de wereld, 

het zijn jouw dromen, jouw wensen van je hart.  

En als je daar naar blijft luisteren, dan kan je hart altijd open blijven en kan 

liefde en magie stromen. En misschien is je wens een paard, een bulldozer of 

raket, een mooie zomer, misschien wil je ninja worden of de beste gamer van 

de wereld, misschien wil je topsporter worden of zeemeermin, of wil je je 

papa heel snel weer zien. Al die wensen doen er toe, want jij bent belangrijk. 

En dromen komen dan misschien niet altijd precies uit zoals jij het hoopt, 

maar luisteren naar je hart en je dromen delen, laten magie en liefde stromen 

en dan zal de werkelijkheid nog mooier worden, dat beloof ik je.” 

De uil kijkt de vriendjes aan. Dan kijkt hij naar                       . De uil schraapt 

zijn keel en zegt: “Lieve                    , je bent nu niet alleen vriendjes met JK, 

maar ook lid van de geheime magische cirkel van dromenvangers. Wij vangen 

dromen om ze uit te laten komen. Dat doen wij door onze dromen te 

vertellen aan elkaar, door elkaar te helpen en door alles wat we ontdekken 

over magie en liefde met elkaar te delen. Zo leren wij onze dromen waar te 

maken en maken we een magische wereld. Niet alleen omdat onze dromen 

onze eigen wereld mooier maken, maar ook doordat elke keer als een droom 

uitkomt de poort naar de magische wereld verder open gaat en er nog meer 

magische wezens hier naar de mensenwereld kunnen komen om nog meer 

magie en liefde te laten stromen.”  
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                          kijkt met open mond naar de uil. Zijn hart vult zich met liefde 

en hij weet nu niet of hij moet lachen of huilen van geluk. Hij kijkt om zich 

heen en ziet een magische gouden gloed over het meer, tussen de bloemen 

en rondom alle vriendjes. Het fonkelt en schittert en het is werkelijk het 

mooiste dat hij ooit heeft gezien. JK had gelijk. Deze plek is nog magischer 

dan hij in eerste instantie dacht. Hij voelt zich gelukkiger dan ooit. 

Dan vervolgt de uil: “Blijf dus vooral geloven in magie, en als je het even niet 

meer weet, of je bent bang dat de magie er niet meer is, zing dan het magisch 

rijmpje. Dan komt Elfeline of één van de andere magische wezens je helpen.” 

De uil stopt even en zegt dan: “Dat was het voor vandaag.”  

De vriendjes staan op en langzaam aan verlaat iedereen de plek. Nog voor                                               

hij met zijn ogen kan knipperen, is iedereen weg.                                                                                                                                                                                                                       

Iedereen behalve JK.                             kijkt JK aan. Hij loopt naar hem toe en 

geeft hem een dikke knuffel. “Zal ik je naar huis brengen?” vraagt hij. “Het is 

al laat. Als je het durft kun je op mijn rug, dan vliegen we terug.” Dat durft hij                        

wel. En voor hij het weet staan ze voor de deur.                            geeft JK nog 

één knuffel. “Zie ik je snel weer?” vraagt hij. “Natuurlijk,” zegt JK, “wanneer je 

maar wilt.” 

                          loopt naar binnen en sluit de deur achter zich. Hij ziet zijn 

moeder niet, dus loopt hij direct naar zijn kamer. Hij gaat op bed liggen en 

valt in een diepe slaap. “                            ,                            ,” hoort hij zachtjes. 

Hij doet zijn ogen open. Hij kijkt recht in zijn moeders gezicht. “Lieverd, het is 

ochtend, kom je ontbijten?” vraagt zijn moeder.                              wrijft in zijn 

ogen. Hij denkt terug aan JK en de wijze oude uil. Had hij het nu gedroomd? 

Hij heeft geen idee. Maar het maakt ook niet uit denkt hij, ik geloof nu echt in 

magie. Dus ook in mijn dromen. 

~ 
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Wil jij jouw dromen ook delen met de geheime 

magische cirkel van dromenvangers? 

Laat je moeder of vader jouw wens insturen , dan 

helpen JK en zijn vriendjes jou je dromen waar te 

maken door hun magische tips met jou te delen. Je 

krijgt dan elke maand een kort verhaaltje via de mail 

en via de Facebook groep 

https://www.facebook.com/groups/JKsMagischeWereld/ 

en wie weet zit jouw droom er dan bij. 

Samen maken we een magische wereld. 
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