
 
Nodigt u graag uit voor 

 

Ont-moet & laad-op week 

Elke laatste week van de maand bij  

BlinkOut. 

Geef elke dag jezelf de kans om iets te doen wat je graag wilt. 

Wil je graag iets leuks doen en nieuwe mensen ontmoeten op een laagdrempelige 
manier? Heb je soms nood aan ontspanning ? Je zoekt naar activiteiten die je geen 
energie kosten ? Lees dan gerust ons programma verder door. 

Vanaf februari biedt BlinkOut een activiteiten aanbod , dat telkens doorgaat tijdens 

laatste de week van de laatste maandag van de maand. 

Je geniet van ontspanning , interactie en rust voor iedereen die graag tijdens de dag 

verbinding zoekt met anderen of zichzelf.  

 

Kijk.ontdek. Sluit je ogen. Adem. Ontspan. Drink.lach.Ontmoet. Tintel.Ontvang.Geef. 

Ontdek. Speel. Giechel en Geniet. 



Programma februari 
 

 Maandag 25 februari, 11u tot 15u30 

Initiatie tot yoga meditatie 

  

Graag meer energie, meer balans, rust in je hoofd, loslaten of wil je 

gewoon even een uurtje ontsnappen aan onze stadsjungle? Kom dan naar 

de 'initiatie tot yoga meditatie'. Geen yoga ervaring nodig.  

Breng een dekentje mee en warme makkelijke (sport) kledij. 

 
Graag een kwartiertje eerder komen, om mooi op tijd te kunnen starten. 

Inschrijven via: yogametjulie@gmail.com 

 

 

Dinsdag, 26 februari, 14u tot 15u30 - Milde yoga 

Op dinsdagnamiddag kan je bij Jamal terecht voor een sessie 'milde 
yoga': een zachte vorm van yoga met eenvoudige oefeningen gebaseerd 
op hatha yoga, waar balans en ontspanning centraal staan. Losse kledij is 
aan te raden en yoga matjes zijn aanwezig. 

“Yoga is voor mij een metafoor dat ons wat kan leren over het leven. Het 
leven gaat traag en het is een proces dat je niet kan overhaasten. Je doet 
het stap per stap en je kan geen hoofdstuk overslaan. Het kan zijn dat je 
in moeilijke posities komt en toch gaan we onszelf niet oordelen, we 
aanvaarden, ademen en laten los…”  

“Yoga bood mij troost, hoop en het geloof dat er leven is uit de duisternis. 
Nu wil ik geven aan anderen wat yoga aan mij af.” 

Inschrijven via: jamalennasse@hotmail.com 
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Donderdag , 28 februari, van 14 tot 15 u     
Maak je eigen mandala's 

 

Kom tot innerlijke rust en laat je creativiteit borrelen in jezelf. Ontdek 
hoe je met beelden, symbolen uit je onderbewustzijn prachtige mandala's 
kan maken. Hier kom je ook de verschillende  soorten mandala's tegen en 
symbolen uit verschillende culturen met elke hun speciale kracht.   
 

Mandala’s zijn zeer decoratieve , symmetrsche voorstellingen die worden 
gebruikt  om een beter zelfbewijstzijn te creeeren en om meer innerlijke 

rust te ervaren. In de Oosterse traditie zijn mandala’s vaak beladen met 

complexe religieuze symbolen die vaak ingewikkeld overkomen. In deze 

workshop gaan we vrij aan de slag maar kunnen ook geinspireerd 

geraken  door boeken over mandala’s die er zullen zijn.  

 
Breng mee: latje, gom, scherper, potlood, passer. Papier en kleurpotloden 

zullenl aanwezig zijn.  Extra materiaal zoals verf mag ook meegebracht 

worden maar hoeft niet.  

 

Inschijven via: emmeline@blinkout.be 

 

 

Vrijdag, 1 maart ,van 10 tot 12,15            Cyclus yoga 

 

Dit is een initiatie waarbij je een duidelijke serie van de ademhaling, yoga 
poses en meditatie krijgt om je energie te verhogen, je lichaam in balans 
te brengen en rust te vinden. Je krijgt een volledige reeks aangeleerd en 
je neemt de instructies in een bundel mee naar huis. Deze yoga 
is toegankelijk voor jong en oud, de beginnende yogi en de volleerde 
yogi.  
 

Breng een dekentje mee, en warme (gemakkelijke) kledij.  

Doelgroep: vrouwen met onregelmatige menstruatie, opvliegers, 

overmatige transpiratie, gewichtstoename, slaapproblemen, hoofdpijn, 
minder zin in seks, vaginale droogheid, spontaan urineverlies, 

somberheid of stemmingswisselingen, angst, hartkloppingen, obstipatie, 

gewrichtsklachten, prikkelbaar en alle vrouwen die zonder reden graag 



een leuke workshop yoga willen volgen. De workshop is ook geschik voor 

mannen.  

 

Graag een kwartiertje eerder komen, om mooi op tijd te kunnen starten.  

Inschrijven via: yogametjulie@gmail.com 

 


