
In deze 16de vriendennieuwsbrief vind je weer veel informatie en nieuwtjes over onze vele geurproducten, onze voel-

gels, onze cosmetica en EM producten. Wij wensen je alvast plezierig ontspannen, geurige en smakelijke feestdagen toe 

van alle Mira’s: Henriette, Vivienne, Hyacintha, Nebi, Chafia, Sattwa, Dennis, Ralph, Imke, Mayra en Robert. Dat 2014 het 

gelukkigste jaar van je leven mag worden. 

De jaren tot 2013 voor de Moeder’s Geuren 

Eind 2012 begon een nieuw tijdperk. The Age of Aquarius werd al in de 60-er jaren bezongen. De 

Hippie en Flower Power tijd was een voorproefje van wat zou komen: (wereld)vrede, liefde en geluk 

(Love, Peace and Happiness). 

De Moeder's Geuren heeft haar wortels in de Flower Power tijd met haar natuurlijke 

bloemenwierook. En ... we zijn onze idealen niet vergeten! Voor Wereldvrede hebben we Stichting 

Moeder's Geuren opgericht en een Evolutionaire Theorie van Vrede opgesteld en gaat de helft van 

de winst op elk wierookpakje naar de Stichting voor ondermeer vredesprojecten, voor Liefde 

hebben we de voel-gels Liefde, Kracht van Liefde, Moederliefde en Liefde voor jezelf ontwikkeld 

(die je terugbrengen bij waar liefde begint, bij liefde voor jou en jezelf) en voor Geluk een scala 

aan voel-gels om levensproblemen te helpen verlichten en op te lossen, waaronder de Hulp voel-gels, 

Blijheid, Blijheid van Leven en Innerlijk Geluk. We kunnen eigenlijk niet wachten op wat de 

voortzetting van onze idealen in de toekomst gaan brengen :-). Zijn de voel-gels de ware Flower 

Power? Zal het echt zo kunnen zijn dat we voor elke aandoening, voor elk probleem een effectieve voel-gel gaan ontwikkelen? Zal er voor elke waarde in ons leven een 

voel-gel zijn die ons kan helpen ons zelf te overstijgen? Ons ideaal zou kunnen zijn dat ieder mens in alles van zijn of haar leven een vrije keuze heeft en niet meer 

afhankelijk hoeft te zijn van dingen buiten hem of haar zelf :-).  

Het jaar 2013 

Dit jaar lijkt voor ons in het teken te staan van informatie: 

*de wierookgeuren omschrijvingen zijn aangevuld met beleving omschrijvingen, die een heel andere kijk geven op onze geuren; 

*de voel-gels krijgen stap-voor-stap nieuwe en betere omschrijvingen; 

*het inzichtelijke verhaal van hoe de Moeder's Geuren begon in 1977 staat op onze homepage; 

*"De Moeder's Geuren producten zijn eerlijker" informatie op onze homepage maakt beter helder waar onze producten voor staan; 

*De Moeder's Geuren hebben een Facebook pagina gekregen voor meer interactie van en met gebruikers van onze producten en op het YouTube kanaal zie je alle 

filmpjes die er in de loop van de jaren zijn gemaakt; 

*voor winkeliers en belangstellenden hebben we de workshop Beleving in de Winkel online gezet. 

De commotie in België is een ander informatie geval. De Belgische consumenten organisatie Test-Aankoop heeft 

een onderzoek laten doen naar de schadelijkheid van wierookproducten. De resultaten van het onderzoek werden 

door hen geïnterpreteerd als zo slecht, dat zij voorstelden de meeste wierookproducten van de markt te 

verbannen. De Moeder's Geuren waren geen onderdeel van het onderzoek maar de commotie was zo groot dat wij 

een reactie moesten geven op het onderzoek. We ontdekten echter direct dat zij een grote interpretatie fout 

hadden gemaakt. Zij hadden, zonder het te beseffen, de cijfers van 1 kubieke meter genomen alsof het een 

kamer van 30 of 50 kubieke meter was (dus vergeten te delen door 30 of 50). 

Het was voor ons de gelegenheid om uit de doeken te doen hoe je als consument 'goede' wierook van 'slechte' 

wierook kunt onderscheiden. Een leerzame oefening bleek. 

De uitgebreide informatie staat op onze homepage bij Commotie in België: terecht of onterecht? 

Nieuwe producten in 2013 

Geuren die je kunt voelen, kunt ervaren! We noemden ze geur-gels maar nu we ze voel-gels zijn gaan 

noemen is de verwarring verholpen en de acceptatie beter. Dit komt ook doordat de nieuwe voel-gels 

door vrijwel iedereen gevoeld en ervaren worden. Ze zijn het voelen waard :-) 

Het zijn: Blijheid van leven, Liefde voor je zelf, Ontdek innerlijke harmonie en het onvolprezen 

Ontspannen zenuwen. 

Deze 4 voel-gels horen bij een nieuwe serie die we toepasselijk Nieuwe Tijd voel-gels noemen. 

Oprechtheid, Betrouwbaarheid, Doorzettingsvermogen en het bijzondere Hulp bij minderwaardigheid 

zijn andere voel-gels in deze serie. In deze serie zullen we de komende tijd veel nieuwe voel-gels 

introduceren, die ons leven kunnen verrijken en gemakkelijker maken. 

Op veler verzoek hebben we alle zeven Aartsengelen bij elkaar gedaan in de voel-gel die '7 Aartsengelen' heet. 

Op onze site kunt u bij elke voel-gel over ervaringen met die voel-gel lezen. Ook staan er de namen en adressen van 40+ winkels waar u een of meer 

voel-gels kunt voelen en ervaren. 

Op de Voel-gel Agenda kunt u zien waar en wanneer u alle voel-gels kunt ervaren en advies krijgen van een van ons die aanwezig zal zijn. 

 

De Moeder’s Spirituele Cosmetica 

Ook voor onze huid- en haarverzorging van De Moeder’s Spirituele Cosmetica lijkt 2013 en ongetwijfeld ook 2014 in het teken te staan van informatie. Je ziet dat 

de afgelopen tijd in de media veelvuldig aandacht besteed wordt aan de ware aard van de meest gangbare cosmetica: het is zorgwekkend gesteld met een aantal 

ingrediënten, de schadelijkheid voor onze gezondheid komt steeds meer in de openbaarheid en er is meer aandacht voor het milieu. Als je dan afweegt dat wij: 

*een eerlijk product zijn (zonder foute synthetische toevoegingen en vul-ingrediënten) 

*zonder toevoegingen van water (80% water is geen uitzondering bij andere merken),  

*geen dure verpakkingsmaterialen gebruiken (verspilling, hogere prijs product) 

*geen tussenhandel (tussenhandel maakt elk product minimaal 25% duurder) 

*je haar en huid werkelijk helpen terug te brengen naar weer een gezonde huid en haren.  

Dus bij ons krijg je veruit het meeste waar voor je geld; ons eerlijk is eerlijker :-). 

Voor een complete gezichtsbehandeling en hand/voet massage met De Moeder’s Spirituele Cosmetica kun je terecht bij Schoonheidssalon Lillian Collard in Alkmaar 

(www.lilliancollard.nl) 

Voor een complete haarverzorging met De Moeder’s Spirituele Shampoo’s en Conditioners kun je terecht bij Kapsalon Belinda in Houten (Meercamp 18, Houten) 

Robert van Harten




Nieuwe toepassing van onze essentiële oliën 

De heerlijke Weesper Moppen op de biologische markt bij ons in Almere, werden een tijdje niet meer gemaakt, waardoor we op het idee kwamen om de 

Moeder’s Geuren Moppen te maken met onze essentiële oliën. Een druppel Zachte Lavendel, of Mandarijn, of Heilige Basilicum, of Kaneel olie maken de 

moppen een niet te vergeten verrukking. In veel van onze winkels hebben we ze laten proeven en ze zijn een overweldigend succes. Wilt u het ook 

proberen en genieten met de Kerst van mopjes met Dennen, Kaneelbast of Sinaasappel essentiële olie? 

Het recept van de Moeder’s Geuren Moppen 

*Bereidingstijd: ongeveer 10 - 15minuten 

*Baktijd: maximaal 10 minuten, bij 6 tot 7 minuten blijven ze heerlijk zacht 

*Oventemperatuur: 200 graden, heteluchtoven 180 graden 

*Bakplaat + een vel bakpapier 

*Oven voorverwarmen 

Voor ongeveer 40 koekjes heb je nodig: 300 gram amandelmeel, 200 gram rietsuiker, 1 ei, 50 cc agavesiroop (ongeveer 50 gr, afhankelijk van het gewicht 

van het ei; het geheel laten uitkomen op 600 gram), 6 druppels De Moeder’s Geuren Essentiële Olie (= 1 druppel per 100 gram deeg). Bijvoorbeeld  Zachte Lavendel, 

Geranium, Mandarijn, Sinaasappel, Ylang Ylang of Bergamot, Den of Gember, 2 tot 3 eetlepels extra rietsuikerom de deeg rolletjes door heen te rollen 

De oven voorverwarmen op 200 graden (180 graden bij een hete lucht oven): 

1. Meng in een kom alle ingrediënten goed door elkaar, eerst eventueel met een lepel, maar kneden is toch het 

gemakkelijkst. Kneed het tot een mooie deegbal en verdeel deze in tweeën (voor twee verschillende smaken). 

2. Voeg aan elke bal deeg 3 druppels essentiële olie toe en kneed nog even flink door zodat de olie goed verdeeld is 

door de gehele deegbal (1 soort essentiële olie voor 1 bol deeg) 

3. Doe hetzelfde met de tweede bal en essentiële olie druppels. 

4. Maak van de deegballen twee lange rollen van ongeveer 3 cm doorsnee 

5. Strooi op een schoongemaakt werkoppervlak wat rietsuiker en rol hier de rollen doorheen zodat er rondom suiker aankleeft 

6. Met een kartelmes snij je vervolgens plakjes van ongeveer 1,5 cm dikte van de rol 

7. Leg de plakjes op een vel bakpapier op de bakplaat met enkele cm’s tussenruimte 

8. Zet de bakplaat in het midden van de oven 

9. Let op dat het gemakkelijk te lang in de oven staat, dus hou die laatste paar minuten in de gaten; 7 tot 9 minuten is veiliger  

10. Haal ze direct uit de oven en schuif ze van de bakplaat af om af te koelen. 

 Tips: 

* Mocht je geen agave-siroop in huis hebben, dan kan je ter vervanging 50 gram suiker gebruiken, maar juist de siroop maakt de consistentie zo heerlijk ‘chewy’ 

* Afhankelijk van hoeveel verschillende essentiële oliën die je wilt gebruiken kun je het deeg in meerdere porties verdelen 

* Een beetje voorzichtig zijn met de dosering van de oliën, niet uitschieten naar 10 druppels. Om de druppels goed te tellen is het handig om de olie eerst op een 

theelepeltje te doen. De olie goed door het deeg heen kneden zodati edereen het proeft 

* Goed op de baktijd letten, het is erg kort, maar al snel te lang: alvast checken bij 7 minuten. Als ze te donker worden, worden ze wat minder zacht.  

 

Nieuwe EM producten 

- Het ideale schoonmaakmiddel is de Wipe & Clean (navulbare) spuitbus met onze Heilige Basilicum essentiële olie! Meer dan milieuvriendelijk omdat het 

milieuverbeterend is. Door de goede micro-organismen blijft alles langer schoon en krijgen ziekmakende bacteriën geen kans. Bovendien is het geheel veilig 

voor kinderen want het is zelfs gezond om het te drinken! Een 'bewust' cadeau voor uw huis, uw familieleden en zelfs uw huisdier. Een navulbare 1 liter 

fles kost € 5,85 en de navulling kost € 9,95 voor een pak van 2 liter. 

- De EM producten voor dieren van Bio-Ron zijn verder uitgebreid met verschillende soorten voeding voor kippen, vogels en knaagdieren, de zeer populaire 

Diatomeeen-aarde, de Bio-Ron ton, droge Bio Bokashi, Biologische Bodem Bokashi, lavapoeder grof en fijn, Bio-leafs bladvoeding 

-Diverse tuinbenodigdheden zoals: Bokashi strooisel, EM gefermenteerd plantenextract, Vulkanisch oergesteentemeel, Zeeschelpenkalk en Kleimineralen. 

- Diverse maten EM-X bewaardoosjes (waar cashewnoten en Moppen, maandenlang als vers in blijven!) 

 

Wizzjedatjes 

wizzjedat je bij je webwinkelbestelling bij vermelding bij de opmerkingen ‘Nieuwsbrief aanbieding’ een cosmetica tester ontvangt met keuze uit hand- of voetcrème, 

douchegel, shampoo of conditioner? 

wizzjedat je de helende zalf Huid Rescue, gemengd met onze babycrème, heel goed kunt gebruiken bij een sterk uitgedroogde huid of een huid die het zwaar te 

verduren heeft (bijvoorbeeld door veel buitenwerk, (chloor)water of door gewoon nooit te hebben ingesmeerd met iets goeds :-)  

wizzjedat je een handgemaakt gipsen geursteentje gratis ontvangt bij de aanschaf van een pouch met 4 1ml flesjes geurolie of essentiële olie? 

wizzjedat de vrouw van een van onze medewerkers nu al 2 jaar een gelukkig mens is omdat ze door het gebruik van de geurgel Wellness zoveel minder last heeft van 

haar fibromyalgie pijnen. Nu smeert ze soms weken geen Wellness meer op, omdat ze geen fibromyalgie pijnen meer heeft!  

wizzejdat we de volgende boeken aan de EMwinkel hebben toegevoegd: De ecologische teelt van kleinfruit, Tuinen van overvloed, Ecologisch tuinieren 

voor beginners, Handboek ecologisch tuinieren? 

wizzjedat je zijden bloemen een heerlijke geur kunt geven door ze in te smeren met onze geurolie- of essentiële oliën gel, zoals bijv. de kerstgeur? 

wizzjedat we een heerlijke Blauwe Lotus, Roze Lotus en Witte Lotus Roomspray in het assortiment hebben?  

wizzjedat we meer dan 3000 verschillende producten in ons magazijn hebben? 

wizzjedat iemand ons vertelde dat ze bij een sjieke kapper was geweest en toen hij haar haren zag, hij zei dat hij nog nooit zulke gezonde haren had 

gezien. Ze vertelde hem dat ze De Moeder’s Spirituele Shampoo gebruikt :-) 

wizzjedat er iedere 3 seconden ergens in Nederland of Vlaanderen een stokje of kegeltje van de Moeder's Geuren bloemenwierook wordt opgestoken? 

wizzjedat we de volgende Facebook pagina's hebben: De Moeder’s Geuren, De Moeder’s Voel-gels, De Moeder’s Spirituele Cosmetica, De Ware Vrouw ?  

je wizzt al dat er Happy Tails Sprays zijn voor huisdieren! Als straks de knallen van het vuurwerk weer beginnen kun je je hond en kat rustig krijgen met een 

spraytje Happy Tails. Als ze bang zijn voor het spray buisje, dan spray je het in je handpalm en aai vervolgens je huisdier met liefde zoals je gewend bent :-) 

 
 

Gelukkig Kerstfeest en een van succes geurend Nieuwjaar ……… 

 Dat 2014 het jaar van samenwerking, harmonie, eenheid, vrede en geluk mag worden 
Je kunt ons e-mailen, schrijven, bellen of faxen naar de volgende adressen: Vrienden van de Moeder’s Geuren 

Achterwerf 311-312 | 1357 DG Almere Haven | tel: 036-5348610 | fax: 036-5400181 | info@wierook.nl |  www.wierook.nl 

http://www.wierook.nl/

