
 
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 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 maart 
 

 
Maandag 25 maart, van 14 u tot 15.15  
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 

 
 
Dinsdag 26 maart, 14u tot 15u30 

Zelfmassage 

 

In deze workshop ontdek je eenvoudige zelfmassage technieken om  je 
eigen lichaam en geest nieuwe energie te geven, alsook om kleine 
gezondsheidskwaaltjes te verlichten. Makkelijk bereikbare lichaamsdelen 
zoals handen en voeten, gezicht en hoofd, nek, schouders en onderrug 
zullen aanbod komen. Een partner is niet nodig 
Ideaal om thuis of onderweg te doen. Er is geen massageolie nodig en 
losse kledij is aangeraden. 
 

Inschrijven via jamalennasse@hotmail.com 
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Woensdag 27 maart, 9u30 tot 11u30  
Vertel-verstelworkshop 
 

Foto’s van Afrikaanse of Zuid-
Amerikaanse vrouwen die samen 

buiten koken, handwerken, 

pottenbakken, … Geven ze jou ook 

dat gevoel van erbij te willen 

zitten? Hou jij ook van de 

gezelligheid om samen met 
anderen eenvoudig huishoudelijk 

werk te doen? Dan ben je zeker 

welkom .  Je brengt afgevallen 

knoopjes, kledij waarvan de naadjes moeten gedicht worden en ander 

manueel verstelwerk mee. Je mag ook ander rustig handwerk doen zoals 

tekenen, of iets anders als je niets te verstellen hebt.  

Terwijl we werken is er ruimte voor een gezellige babbel. Als de groep dat 

wenst vertel ik een kort sprookje of mythe. “Adinda verteld sprookjes als 

wegwijzers voor de ziel, sprookjes die je meevoeren naar je onbewuste 

processen.  Zij vormen een sleutel om inzicht te brengen in ons innerlijk 

leven en de processen die zich daar afspelen. Niet voor niets werden en 

worden sprookjes in sommige culturen als medicijn beschouwd". 

“Doordat je bewustzijn focust op je bezigheid is je onderbewustzijn open 

voor het ontvangen van deze helende verhalen.” 

 

Ieder zorgt zelf voor de benodigde naald en draad of ander materiaal dat 

je wilt mee brengen. Naaimachines gebruiken we niet omdat die teveel 

lawaai maken. Verwacht geen naailes, want dat is het niet! Wel helpen we 

elkaar waar we kunnen.     

Inschrijven via: adinda@opverhaalkomen.eu ( maximuum 10 

)inschrijvingen) 
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Donderdag 28 maart, 14 u 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 

 

 


