
 
 

Beste OKRA-lid, 

We hebben de laatste tijd heel wat te verduren gekregen. Het is niet altijd gemakkelijk om het licht 
te zien in deze duistere tijden.  

In deze bundel bieden we jullie graag wat lichtpuntjes aan. 

Geniet ervan. 

 

 

Enkele wist-je-datjes over daglicht 

 Hoe meer daglicht, hoe beter je nachtrust. Een wandeling maak je bij 
voorkeur rond het middaguur. Dan heb je optimaal resultaat. 

 Natuurlijk daglicht zorgt voor een beter humeur. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat een tekort aan licht tijdens de winterperiode een impact 
heeft op ons psychisch welzijn. 

 Daglicht vermindert stress. 
 Je hebt daglicht nodig om vitamine D aan te maken. 

 

Het daglicht meteen opzoeken in je tuin?  

Tuinkarweitjes die je kan doen in het najaar:  

 (ver)planten: Bomen en heesters kunnen nu goed geplant worden. Bovendien is de grond nu 
lekker vochtig. Zorg dat geplante bomen steun krijgen van een boompaal. Rozen zonder kluit 



kunnen deze maand ook goed geplant worden. Zorg voor een goede voorbereiding van de 
grond en geef de eerste tijd voldoende water. 

 Schoonmaken: Maak nestkastjes goed schoon, als dat nog niet eerder gedaan is, om te 
voorkomen dat er ziekten worden overgebracht. Vogels schuilen in de winter vaak in de 
kastjes, en in het voorjaar kunnen ze de kastjes weer in gebruik nemen om te nestelen. Zorg 
verder voor voldoende voer en vergeet ook niet om een drinkwater bak neer te zetten en dit 
regelmatig schoon te maken. Egels en padden overwinteren in de tuin, als er voldoende 
schuilplek is. Grote takkenbossen zijn hiervoor ideaal, maar kijk ook niet gek op als je in een 
ongebruikte stapel bloempotten een pad aantreft. Voor egels kun je ook een egelhuis 
neerzetten, ze maken er graag gebruik van. Padden en egels eten veel schadelijke insecten 
en zijn dus nuttig voor ons! 

 Gazononderhoud: Loop niet op het gras als het nat is of als het 
vriest. Hark afgevallen blad zo veel mogelijk van de grasmat. 
Vooral tijdens stormachtige weken is blad verwijderen een bijna 
dagelijks klusje. Zorg dat het gras niet al te lang is voor de winter, 
maar maai het ook niet helemaal kort af. 

 Snoeien en aanbinden: Bladverliezende bomen en heesters 
kunnen nu gesnoeid worden, ook appel- en perenbomen die al langer in de tuin staan 
kunnen nu gesnoeid worden. Zorg dat klimplanten goed aangebonden zijn, de wind kan hard 
zijn en veel beschadigen. 

 Vijveronderhoud: Verwijder afgestorven stengels en blad uit het water. Het gaat rotten en 
geeft gassen af die giftig zijn voor de vissen. De vijverpomp moet uit het water worden 
gehaald en worden schoongemaakt. Zorg dat de vissen voldoende zuurstof krijgen in de 
winter, door een luchtpompje aan te zetten of te zorgen voor vijververwarming, zodat de 
vijver niet dicht zal vriezen. 

 Genieten van je afgewerkte klusjes! 

 



De sfeer van Sint-Maarten  

Het laatste wat geoogst wordt, zijn knollen. Zij 
komen uit de donkere aarde, we hollen ze uit en 
ontsteken daarin ons licht. Met dit lichtje trekken 
we moedig met kinderen en ouders door weer en 
wind. We zingen liedjes en zorgen dat ons lichtje 
blijft branden tijdens de wandeling. Daarna trekken 
we naar binnen, waar het warm is, zitten knus bij 
elkaar rond de lichtjes en genieten van een kopje 
warme chocolademelk. Ouders en kinderen, die 

niet meelopen in de tocht, schenken een warm onthaal, door in een met lichtjes versierde ruimte, de 
dappere wandelaars wat zoetigheid te geven. 

Hierbij een paar leuke ideetjes om te bezorgen aan je kleinkind, of dat vriendelijke buurjongetje. 
Vanzelfsprekend op een coronaveilige manier. Eventueel aan de deur leggen met een lief briefje 
erbij of in de brievenbus stoppen.  
Gegarandeerd een leuke verrassing voor elk kind! 

 

Een uitgeholde sinaasappel      
met M&M’s:  

 

 

 

Een mandarijn in de vorm van  
het visje Nemo: 
 

 

 

 

Enge spinnen en vleermuislolly’s: 

 

 



Zelfgebakken appelflapjes  

 Bladerdeegvierkantjes 
 appels 
 kaneel 
 suiker 
 citroensap 
 ei 

 

Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd ze in kleine blokjes. Doe de appelblokjes in een grote 
kom en meng er het kaneelpoeder, de suiker en het citroensap onder. Stoof aan in een klein klontje 
boter tot de appels zacht zijn. Snijd de velletjes bladerdeeg in de vorm van kleine pompoenen 
(hiervoor kan je bijvoorbeeld een mal uit karton maken). Snijd vervolgens uit de helft van de velletjes 
ogen en een mondje zoals op de foto. Klop het ei los. Leg een lepeltje van de appelstukjes in het 
midden van de bladerdeegplakjes zonder gezichtje en besmeer de rand met een laagje losgeklopt ei. 
Leg er telkens een plakje met een gezichtje over en druk de randjes aan met een vork. Besmeer nu 
ook de bovenkant van de appelflappen met losgeklopt ei. Leg de appelflappen nu op bakplaat, 
bekleed met bakpapier. Bestrooi ze nog met een snuifje suiker en plaats ze gedurende 15 minuten in 
een voorverwarmde oven van 200 graden. Laat enkele minuten afkoelen alvorens te serveren. 

 

Lichtjes bij het raam. 

 

In sommige Scandinavische landen zoals in Zweden, waar het tijdens de herfst-en winterperiode 
slechts een paar uur licht per dag is, heeft men een leuke traditie:  
Lichtjes bij het raam. 
Als je daar in de straten loopt, is het opvallend hoeveel lichtjes er aan de ramen geplaatst worden. 



Deze lichtjes kunnen ons moreel wat opkrikken. Zo wordt deze donkere periode letterlijk en 
figuurlijk wat ‘lichter’.  
Het zorgt ook voor een gezellige sfeer. Een avondwandeling door een straat met lichtjes bezorgt je 
een warm gevoel. 
 

Wie weet, wordt dit gebaar het vervolg op de witte lakens in het voorjaar om onze waardering aan 
de zorgsector te tonen? 

Kort na het typen van dit bovenstaande zinnetje werd dit vermoeden al meteen bevestigd met het intussen 
welbekende #zorgvoorlicht. Deze actie roept op om tussen 18 en 22 uur een lichtje aan je raam te laten 
branden. Een licht als teken van hoop en verbondenheid.  

 

Voor de enthousiastelingen die er meteen willen invliegen: 

 

 

 

 

 

Lantaarns van blik 

Eenvoudig te maken! 

 Vul een blik met water. 
 Stop dit in de diepvriezer. (het ijs zorgt voor weerstand tijdens het gaatjes kloppen) 
 Maak op een blad papier een patroon van stippen. Bijvoorbeeld sterren. 
 Wanneer het water bevroren is, haal je het blik terug uit de diepvriezer. 
 Wikkel het blad met patroon rond het blik 
 Timmer met een hamer en spijkers op de stippen 

Varieer met spijkers van verschillende diktes. Dit geeft nog een mooier effect.  Je kunt de blikken ook 
spuiten in de gewenste kleur. De hengsels worden gemaakt van ijzerdraad. 

Succes! 

 

 

 



Kaarsjes  bekleden 
  
Materiaal:  

 Haakkatoen  
 Aangepaste haakpen  
 Schaar  
 Maasnaald  
 Nepwaxinelichtjes.  

  
Werkwijze:  
10 losse samenhaken met een met halve vaste  
Toer 1: 2v in 1e en 6e v (12)  
Toer 2: 2v in 2e v (18)  
Toer 3: 2v in 3e v (24)  
Toer 4: 2v in 4e v (30)  
Toer 5: 30 v alleen in achterste lus haken (30)  
Toer 6-13 v (30)  
Sluit met een hv en hecht de draadjes af  
  

  
  
 
 
 

Lichtpuntjes in de keuken. Eet jezelf gelukkig! 
 
Deze 5 producten hebben een positief effect op je humeur: 

Chilipeper 
Omdat ze zo pikant zijn, komen er tijdens het eten van chilipepers heel wat capsaïcines vrij. Dat is 
een stof die onze hersenen automatisch linkt aan pijn. Om deze pijn tegen te gaan, maakt ons 
lichaam endorfines aan, die dan weer een positieve invloed hebben op ons geluksgevoel. 

Walnoten 
Walnoten bevorderen de serotonine productie in je lichaam. Serotonine is een 
stof die gelukkig maakt en waaraan mensen die kampen met een depressie tekort 
hebben. 

Avocado 
Avocado bevat veel vezels, vitamine C en K en stimuleert de aanmaak 
van serotonine. Een avocado bevat zoveel voedingswaarden dat je slechts een 
halve avocado per dag nodig hebt om je beter te voelen. 



Chocolade 
Chocolade bevat stoffen zoals theobromine, pherylethylamine 
en serotonine. Het geeft niet als je ze niet kunt uitspreken, het 
belangrijkste om te onthouden is dat ze je een gelukzalig 
gevoel geven. Door chocolade te eten, wordt er ook endorfine 
in je hersenen aangemaakt. Dat heeft hetzelfde pijnstillende 
effect als morfine en remt de adrenaline af die je stress bezorgt. 
Onze hersenen vinden het blijkbaar ook een prettige ervaring 
wanneer chocolade smelt in onze mond, waardoor er nog meer 
endorfine wordt aangemaakt. Vaarwel schuldgevoel bij de 
volgende chocoladereep! 

Mosselen 
Mosselen zitten boordevol eiwitten, jodium, selenium en zink. De laatste drie helpen je bij de 
werking van je schildklier, die helpt bij het regelen van je stemmingen. Bovendien bevatten 
mosselen ook veel vitamine B12. Deze vitamine is belangrijk voor de aanmaak van dopamine en 
serotonine. Dat zijn stoffen waar we blij van worden. 

 

Een receptje waar je blij van wordt 

Pittige mosselen:  

nodig voor 4 personen:  
- 4 kg mosselen 
- 500 gram venusschelpen 
- 2 stengels selder 
- 1 ui 
- 1 teentje knoflook 
- 1 chilipeper 
- 2 el gesnipperde peterselie 
- 100 ml witte wijn 
- olijfolie 
- peper en zout 

bereiding: 
Pel en snipper de ui en de knoflook. Spoel en snipper de chilipeper (zonder de zaadjes). 
Spoel de selder en snijd in boogjes. 
Spoel de mosselen en venusschelpen een paar keer grondig. 
Fruit de ui en de knoflook in olie. Voeg er de chilipeper en de selder aan toe en roerbak even 
mee.  
Doe er de mosselen en venusschelpen bij, overgiet met de wijn, kruid met peper en zout en 
dek af. Laat op een hoog vuur koken en schud om. 
Bestrooi de mosselen voor het serveren met de peterselie. 

Smakelijk en … be happy! 

 

 



Gaat er al een lichtje bij je op? Veel puzzelplezier! 
 
Raadsel   
Hans staat ‘s morgens op en ontdekt dat het licht in zijn kamer niet werkt. Hij opent een 
lade met handschoenen. Er zitten tien zwarte handschoenen en tien donkerblauwe 
handschoenen in de la. Hoeveel handschoenen moet hij pakken om er zeker van te zijn dat 
hij een paar handschoenen in één kleur heeft?  
 
Je vindt hieronder het antwoord. Wijzig de tekstkleur naar zwart om dit leesbaar te maken. 
antwoord: Elf. Zelfs in het slechtste scenario heeft hij dan minimaal één paar handschoenen 
in één kleur. 
 
 
Raadsel van de schakelaars.  
In een huis zijn twee kamers, als je in de ene kamer staat 
kun je niet in de andere kijken. In de ene kamer hangen 
drie lampen, in de andere kamer zijn drie schakelaars. Bij 
elke lamp hoort een schakelaar. Je staat in de kamer 
met de schakelaars. Je mag 1 keer in de kamer kijken 
waar de lampen hangen. Hoe kom je er achter welke 
schakelaar bij welke lamp hoort?  

 
Uitleg (wijzig hieronder de tekstkleur naar zwart) 
Zet twee schakelaars aan. Doe een na een paar minuten weer uit en ga naar de kamer met 
de lampen. Voel de twee lampen die uit staan. De warme lamp hoort bij de schakelaar die 
een paar minuten aan stond. Het is nu duidelijk welke schakelaar bij welke lamp hoort.  
 

Lange lonten… 
Je hebt de beschikking over een aantal lange lonten waarvan je slechts weet dat ze precies 
een uur branden nadat je ze aan het uiteinde aansteekt. Je weet echter niet of ze met 
constante snelheid branden, dus de eerste helft van een lont kan in 10 minuten zijn 
opgebrand terwijl pas vijftig minuten later de complete lont is opgebrand...  
De vraag: Hoe kun je met behulp van deze lonten precies drie kwartier in tijd afmeten?  
  
Antwoord: (wijzig tekskleur naar zwart) 
Je kunt met twee lonten die elk exact een uur branden precies drie kwartier afmeten, door 
de eerste lont aan beide kanten tegelijk aan te steken en de andere lont op dat zelfde 
moment aan één uiteinde aan te steken. Als de eerste lont na precies een half uur is 
opgebrand (!) dan is van de tweede lont nog precies een half uur brandtijd over. Steek van 
de tweede lont nu ook het andere uiteinde aan, en vervolgens is na een kwartier ook die 
andere lont opgebrand, en zijn we dus precies drie kwartier verder!  



 

 

 
 
 
Liedjes over licht en donker  
 
Dat muziek een positief effect heeft op de mens, hoeven we je niet meer te vertellen.  
Enkele liedjes in dit thema: 
  
Leave a light on. Marble sound  
https://www.youtube.com/watch?v=XnQE8Z3vJ_4  
Light my fire. The Doors  
https://www.youtube.com/watch?v=cq8k-ZbsXDI   
Dancing in the dark. Bruce Springsteen  
https://www.youtube.com/watch?v=129kuDCQtHs    
Geef licht. Stef Bos: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rDyJUeeIV0A    
Lichtjes van de schelde. Wannes van de Velde  



https://www.youtube.com/watch?v=YeUxLx2W_l4    
Doe het licht maar uit. Mama’s Jasje  
https://www.youtube.com/watch?v=ILZv7K2WsqA    
Het donker. Marco Borsato  
https://www.youtube.com/watch?v=au9Xp8fQJak    
Donker Hart.  Bløf  
https://www.youtube.com/watch?v=3mYQdOd0KA0  
Stilte. De Gemene Delers (lied geschreven voor vzw Victor, een vereniging voor mensen met 
autisme)  
https://www.youtube.com/watch?v=9sf1KbIjWkg   
 
 
 
 



 

 


