
 
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. 

BlinkOut biedt een activiteiten aanbod , dat telkens doorgaat tijdens laatste de week 

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 april 
 
Dinsdag, 23 april,10u – 12u30 
Overspoeld door prikkels en emoties, hoe ermee 
omgaan? 

 

We hebben allemaal onze eigen, persoonlijke emmer, die volloopt met 
prikkels, waar we af en toe de stop moeten uittrekken om te legen… Bij 
sommigen loopt de emmer heel snel vol, omwille van bvb autisme, 
hooggevoelig, burn-out… Je kan overprikkeld raken door zintuiglijke 
prikkels, maar ook door cognitieve prikkels of emotionele prikkels. 
 
Op deze voormiddag leren we, a.d.h.v. de stresscurve, in 5 stappen 
inzicht krijgen: 
 
- inzicht in jezelf, in je eigen informatieverwerkingsstijl; 
 
- de signalen van je lichaam leren herkennen; 
 
- weten waarvan je overprikkeld geraakt, zicht krijgen op je stressoren; 
 
- wat brengt rust, wat vermindert jouw stress; 
 
- communiceren aan anderen wat je noden zijn, hoe zij kunnen helpen, je 
grenzen leren benoemen. 
 
Aan de hand van concrete voorbeelden oefenen we deze avond de 5 
verschillende stappen. Zo kan je deze methodiek ook thuis toepassen op 
andere situaties. 
 
Inschrijven via: emmeline@BlinkOut.be 
 
 

 
 
 
 
 



donderdag,25 april, 14u 
Plantjes stekken en verpotten, help je mee?  

 

Met wat uitleg, potgrond, potjes … kan jij het zeker ook! 
Heb je zin om mee te helpen, we hebben heel veel  plantjes die 
momenteel te klein ‘behuisd’ zijn of mogen ‘gestekt’ worden. 
 
inschrijven: emmeline@blinkout.be 

 
 
Vrijdag, 26 april,11u30 
Samen een ayurvedische maaltijd maken en opeten 

 

Een eenvoudige maaltijd bereiden met gezonde ingredieten en kruiden 
die je vata-verlagen. In het westen kampen we vaak met stress , slecht 
slapen en rusteloosheid. In de ayurveda spreken we van een vata 
verhoging. Er zijn 3 doshas: vata-pitta-kapa. Een teveel aan vata kan 
geholpen worden met juiste voeding en leefstijl. Verwacht geen 
profesioneel advies of kookles maar ontdek hier wel enkele tips en 
inspiratie. Gezelligheid en samen eten staan centraal. 
 
 
inschrijven via: emmeline@blinkout.be 
Vrije Bijdrage om de ingredienten te bekostigen. 
 

 

Maandag 29 april, van 14 u tot 15u 15  
Ontspannings-en herstel Yoga 
 
Een rustige eenvoudige maandagnamiddagyoga  voor iedereen, ook 

beginners. Ontspannen, loslaten & herstellen.  Yogamatjes  zijn aanwezig 

en een warm dekentje mee brengen is aan te raden. Na de yoga is er 

erven tijd om een thee te drinken of bij te praten. Graag een kwartiertje 

op voorhand komen om op tijd te kunnen starten.  

Inschrijven via: yogametjulie@gmail.com 
Contact:  Contact: 0472 65 28 18 

 

mailto:emmeline@blinkout.be
mailto:yogametjulie@gmail.com


 
 
 
 


