
 

 

Tussentijd 
 

De kerstperiode komt eraan ! Tijdens deze drukke periode van feestelijke Kerstsfeer en de 
overgang naar het nieuwe jaar organiseert BlinkOut Tussentijd. Centraal staat het vinden en 
ont-dekken van rust in deze voor velen stresserende periode. 
 
We organiseren twee weken lang, onder het motto … neem even wat tijd tussen…, een plek 
waar jij rust kan vinden tijdens de kerstperiode. 
Een plek waar warme wensen worden gedeeld, gefluisterd en écht beluisterd. De legende 
spreekt over De TussenTijd’, tijd tussen Kerst & Nieuw ‘ waarop niemand weet welke dag het 
is, of de post werkt, de winkels open zijn en of de vuilkar wel komt. Bij uitbreiding de laatste 
twee weken van december, valt alle reguliere planning ‘er van tussen’. 
 
Van 16 tot 29 december presenteren we een gevarieerd programma voor mensen die even 
de drukte willen ‘ontvluchten’ om tot zichzelf te komen en te genieten.  
 

 

 

 
 
 
 
Verdere informatie:  

BlinkHuis  Vlaanderenstraat 53 9000 Gent  

email: stefaanraes@blinkout.be https://www.blinkout.be/   



Stiltekamer 
Stiltekamer De Stiltekamer is een plek waar je even uit de stroom van activiteiten kan stappen en 

ruimte krijgt om stil te worden. Je kan er in alle rust genieten en opladen. Een prikkelarme, 

inspirerende plek voor beleving van stilte, ruimte, ritme, en dat midden in Gent !  

 

 

 

Luisterplek 

Ont-moet je graag een luisteraar die even meestapt op jouw (zoek)tocht? Echt beluisterd worden 
laat jou toe jezelf beter te (leren) begrijpen, stil te staan bij je eigen gevoelens en gedachten en 
zo meer in verbinding te komen met jezelf en anderen. Op je eigen ritme, ervaar je ruimte, om te 
bewegen, om iets te veranderen… 

Kom zelf ervaren hoe het is wanneer iemand écht naar jou luistert, zonder oordeel of 
verwachting. 

Wees welkom om in een veilige omgeving, anoniem, in gesprek te gaan met één van onze 
luisteraars. 

 

Gratis 

Maandag tot vrijdag 14u-17u.  

Verdere informatie 

https://www.blinkout.be/stiltekamer/ 

 

Gratis  

17-18-19-20 december van 14 tot 17 uur. 

https://www.blinkout.be/stiltekamer/


Zet u er bij !  

Een vrijetijdsnamiddag, waar je mag babbelen met elkaar, ditjes en 
datjes uitwisselen en ondertussen je eigen ding doen. Wil je je boek 

verder uitlezen, huiswerk, doen breien, schilderen?  Misschien krijg je 

hier met anderen meer inspiratie om te tekenen of te schrijven. Of wil je 

liever in een rustige omgeving met anderen je todo's of administratieve 

taakjes  afwerken?   

Er is ook altijd de mogelijkheid om een rondleiding te volgen in het 
BlinkHuis door onze onthaal-vrijwilliger. 

 

 

 

Wondernamiddag met warme chocomelk 
 

BlinkOut zet de deur van het BlinkHuis open voor iedereen die nood heeft aan TussenTijd en aan 

verbinding. Voor 14 dagen worden we jouw rustplek tussen de kerstdrukte. Een plek waar 

niemand er tussenuit valt. Een plek waar warme wensen worden gedeeld, gefluisterd en écht 

beluisterd. 

 

Volgens grootmoeders heet de tijd tussen Kerst & Nieuw ‘De TussenTijd’. Waarop niemand weet 

welke dag het is, of de post werkt, de winkels open zijn en of de vuilkar wel komt. Bij uitbreiding 

de laatste twee weken van december, valt alle reguliere planning ‘er van tussen’. 

 

Daarnaast zit de eindejaarsperiode boordevol vol flikkerende lichtjes, jingle-bells-jingles overal, 

en inkopen doen & SnelSnel heen-en-weer. En soms heb je dan wat nood aan TussenTijd. Even 

wat tijd voor jezelf tussendoor. Een plek waar je blinkt vanbinnenuit, zonder watervallen uit 

ledverlichting. 

 

  

Gratis 

Inschrijving via stefaan@blinkout.be 

(ook zonder welkom) 

Vrijdag 27 december van 14 tot 16 

uur.  

Gratis 

Geen inschrijving nodig 

Woensdag 18 december van 14 tot 18 

uur. 

mailto:stefaan@blinkout.be


 

Schrijf het jaar uit ! 
We blikken terug op wat 2019 ons bracht op domeinen als werk, vriendschap, vrije tijd, liefde, zorg, 
opleidingen, spiritualiteit, ... Wat bracht ons vreugde? Wat deed ons verdriet? Waar putten we hoop 
uit? Waar lieten we tranen om? Wat verwonderde ons? Waar kwamen we 'uit onze comfortzone'? 
Wat waren de opvallendste inzichten? Wat/wie inspireerde ons? Wat willen we zeker 'meenemen' 
naar volgend jaar? Kortom: we schrijven het oude jaar van ons af om ruimte te maken voor het 
nieuwe. 
We doen dit aan de hand van creatieve, speelse en korte opdrachten. Schrijfervaring is he-le-
maal niet vereist. Enkel de bereidheid om even te willen stilstaan. Om er hopelijk troost, hoop, 
plezier of kracht in te vinden. Of van dat alles een beetje. In jouw verhaal of in dat van anderen. En 
geen nood. Je schrijfsels delen mag, maar hoeft niet. 
Water, appelsap, koffie, thee en versnaperingen zijn inbegrepen in de prijs. 
 

Info en inschrijven: Eveline Coppin van Boek van mijn Leven: evelinecoppin@gmail.com 
 
Prijs: 39 euro. Ter plaatse te betalen. 
 
Dinsdag 17 december van 14 tot 17 uur. 
Donderdag 19 december van 19 tot 22 uur.  
  
 

mailto:evelinecoppin@gmail.com


 

Sprookjes: wegwijzers voor de ziel 
 

 

 

Inspirerende Bullet Journal Bijeenkomst 
Het nieuwe jaar is bijna in zicht en dus tijd voor een nieuwe Bullet Journal.  
Het is geen workshop, maar ik geef graag zelf een woordje uitleg wat dit is en hoe ik mijn Bullet 
Journal invul. Zelf ben ik nog wat zoekend hierin, ik ben geen professional :). Ik geef ook graag wat 
inspiratie van andere Bullet Journallers van op het internet. Samen kunnen we elkaar inspireren met 
tips en eens bij elkaar kijken, met respect voor privacy natuurlijk.  
Ideaal als je door al je notities en schriftjes graag structuur en overzicht wilt. Of als je begint met een 
traject ( vb het kLinktraject in BlinkOut) en graag je reflecties ordelijk bij houdt.  
Maar ook als je nog niet bent gestart met een Bullet Journal en graag benieuwd bent of dit iets voor 
jou is.  
 
Je kan bij ons een proefschriftje aankopen voor €3.  Het zou fijn zijn  
als je je Bullet Journal zou meenemen als je die al hebt om uit te wisselen.  

 
 

 

Prijs: 35 euro.  

inschrijven via:  
adinda@opverhaalkomen.EU 
 
website: 

https://www.opverhaalkomen.eu/   

Vrijdag 27 december van 14 tot 18uur. 

 

 

 

 

Omdat sprookjes duizenden jaren werden 

doorverteld is de beeldtaal zo bijgeschaafd 

dat we er ijzersterke archetypische beelden 

uitkunnen puren.  

Zij vormen een prachtig 

instrument om inzicht te brengen in ons 

innerlijkleven. We gaan hiermee creatief 

aan de slag. 

 

Gratis 

Maandag 23 december 14 uur.  

inschrijvingen via emmeline@blinkout.be 

 

mailto:adinda@opverhaalkomen.EU
https://www.opverhaalkomen.eu/
mailto:emmeline@blinkout.be


 

Onvervulde kinderwens, voorbij het verdriet 
 

Kinderen krijgen, het is niet voor iedereen een droom die (vlot) in vervulling kan gaan. 

 

De mentale, emotionele, lichamelijke en sociale impact voor wie te maken krijgt met een (nog) 

onvervulde kinderwens, is groot. 

 

Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op die grote emotionele rollercoaster waarin je 

terechtkomt als je een (nog) onvervulde kinderwens hebt en hoe daarmee om te gaan. 

 

De lezing is interessant voor wie zelf een (nog) onvervulde kinderwens heeft én voor mensen uit 

de (dichte of verdere) omgeving. 

 

Heb jij een (nog) onvervulde kinderwens? 

Dan zal deze lezing je niet enkel (h)erkenning geven maar krijg je ook tips/inzichten die je helpen 

om meer rust en vertrouwen te vinden in dit proces. 

 

Ken jij iemand in je omgeving met een (nog) onvervulde kinderwens? 

Dan zal deze lezing je antwoord bieden op vragen zoals: Wat mag ik wel/niet zeggen? Wat kan ik 

best wel/niet doen? 

 

De lezing wordt gebracht door Isabelle Ryckaert. 

Tot enkele jaren geleden was zij professioneel actief in het bedrijfsleven als management 

consultant en project manager. Toen, na verschillende jaren van vruchtbaarheidsbehandelingen, 

bleek dat haar man en zij ongewild kinderloos zouden blijven, besliste ze om een rustpauze voor 

zichzelf in te lassen om dit verlies en verdriet te kunnen "ver-werken" en om op zoek te gaan naar 

een nieuwe, zinvolle invulling in haar leven. Die heeft ze gevonden. En ondanks het gemis dat er 

altijd wel ergens zal blijven, kan ze nu volop genieten van haar gezin, zonder kinderen. 

Ze schoolde zich bij (o.a. als kinderwensconsulent, coach, rouwtherapeut) en richtte in 2016 haar 

eigen coachingspraktijk op met specialisatie in het thema onvervulde kinderwens 

 

 

 

 

De gehele opbrengst van deze avond gaat naar De Verdwaalde 

Ooievaar vzw. 

Prijs: 10 euro.  

inschrijven via:  

isabelle@kinderwenswijzer.be 
 

Vrijdag 20 december van 20u tot 

21u30  

mailto:isabelle@kinderwenswijzer.be


Hartjesmagie - mediteren kan je jong leren  (6 tot 12 jaar) 
 

Tijdens deze workshop leer ik jouw kind op een speelse manier mediteren. Je oogappel gaat aan de 

slag met rustgevende spelletjes, duikt in de boeiende wereld van kristallen en laat zijn creatieve 

vingertjes de vrije loop. Het belangrijkste van deze magische workshop? Je kind keert huiswaarts met 

een koffer vol meditatievaardigheden. 

 

 

Cadeautjes ideeën hoekje  

 
Je kent het wel, je moet cadeautjes kopen… Maar wat voor wie ? Nood aan inspiratie ?  

Bezoek dan ons ideeënhoekje, samen zoeken we naar het gepaste cadeautje. Tijdens de Tussentijd 

zal er in de onthaalruimte een tafeltje klaarstaan voor jou cadeau ideeën en vragen.  

Het concept is simpel, schrijf vier eigenschappen  van een persoon voor wie je een cadeau zoekt op 

een blaadje en laat andere bezoekers het perfecte geschenk bedenken. 

                                            

                                                                                   

 

Prijs: 10 euro. 

Meer info: 

https://www.kiyashi.be/hartjes-

magie 

Inschrijving: 

kiyashiforkids@gmail.com of 

0475/651158 

Maandag 23 december 14u tot 15u 

Gratis 

Tijdens de normale openingsuren.  



Jezelf ontstressen in minder dan vijf minuten 
 

Verlies je jezelf soms in de drukte van het dagelijkse bestaan? Loop je jezelf regelmatig voorbij?  

Voel of je weet je niet goed meer wat je wil of waar je naartoe wil? 

Als ons brein in stress is, verliezen we de verbinding met onszelf en valt ons brein terug 
op onderbewuste overlevingstechnieken en -gedrag 

In de workshop “Jezelf ontstressen in minder dan vijf minuten’  krijg je een heldere kijk op hoe 
stress ontstaat en wat het me je doet. En het allerbelangrijkste: je leert een krachtige methode om op 
ieder moment dat je in stress schiet op een eenvoudige en snelle manier opnieuw de verbinding te 
maken met jezelf. Zo creëer je de mogelijkheid om het leven te leiden waarvoor jij bewust kiest.  

 

       Beter in Balans 

 

 

 

 

Workshop hartcoherentie: blijven ademen en veerkracht opbouwen! 
 

Wat is hartcoherentie? Wat kan een focus ademhaling betekenen in functie van stressreductie? 

Wat is de connectie tussen hart en brein? En hoe kunnen we daar met onze ademhaling op inspelen.  

Hoe wordt dit gemeten met bio-feedbackapparatuur? Hoe bouwen we veerkracht op? Wat houdt 

een hartcoherentietraining in? 

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in voor een workshop ter kennismaking met hartcoherentie. 

 

 

  

Prijs: 49 euro.  

Inschrijven via  info@carolienenis.be 

Zondag 22 december van 10u tot 12u30 

Gratis 

Inschrijven 

via  myriam.deroo@harttegenstress.com 

Vrijdag 27 december van 11u tot 12u30  

 

mailto:info@carolienenis.be
mailto:myriam.deroo@harttegenstress.com


Wat is dromen ?  
 

Dromen zijn dromen, maar wat hebben ze te maken met de realiteit ? Welke invloed hebben dromen 

op het dagelijks leven ? Welke waarde kunnen ze hebben en wat kan je eruit leren ?  

Ik geef een intro over droom-interpretaties, verschillende  vormen van dromen en over de 

samenhang van dromen en routine. Voor mij zorgde bewuster dromen voor verandering in mijn 

dagelijkse leven. Wil je weten hoe ? Kom dan naar de infosessie.  

 

 

 

  
Gratis 

Inschrijven via stefaan@blinkout.be 

Woensdag 18 december 14u30  

 

mailto:stefaan@blinkout.be


Anker Gedichtenbundel  
 

Donderdag 19 december brengt "anker" een verzameling van gedichten uit eerste en tweede 

bundeltje.  

2 kinderen klommen in een boom, de boom die glom. febr 2019 

Doosje met liefs. : "leven beleven". sept 209 

 

Van harte welkom om even thuis te komen, even te verstillen, even een warme gloed te voelen 

 

 

  

Gratis 

Inschrijven via stefaan@blinkout.be 

 

Donderdag 19 december 14u30 

mailto:stefaan@blinkout.be


Demo-workshop ruwehandenzalf met goudsbloem 
  

In deze relaxte kijk-workshop toon ik hoe je een zalig zalfje maakt, dat niet alleen ruwe huid zachter 

maakt, maar ook kloofjes, kapotte lippen en andere winterse huidprobleempjes aanpakt. 

Assisteren mag, maar moet niet en tussendoor vertel ik je graag van alles over de natuurlijke 

ingrediënten die we gebruiken. 

Breng een potje met deksel (15ml) mee, want je mag het gevuld met goudsbloemzalf terug mee naar 

huis nemen. We maken het gezellig in deze tussentijd en bieden je ook een winters drankje en hapje 

aan. Achteraf vind je het recept in je mailbox, zodat je thuis zelf aan de slag kan. 

Prijs: 30 euro per persoon, inclusief ingrediënten, heel veel kruidenweetjes en een hapje en een 

drankje. Een potje van minimum 15 ml breng je zelf mee, want we zijn pro herbruikbare verpakking! 

 

                                                                      

  

Prijs 30 euro 

Inschrijven via : 

dominique.wittevrongel@skyne

t.be 

Dinsdag 17 december van 

14u30 tot 17u  

Maandag 23 december van 

14u30 tot 17u  

 

mailto:dominique.wittevrongel@skynet.be
mailto:dominique.wittevrongel@skynet.be


Stoelmassages om ontspannen de winter in te gaan 

 
Geen houtkachel in het BlinkHuis, maar wel veel bijzondere, warme mensen én mijn stoel om je op te 

laten neerploffen en je lijf even te laten losmaken. Een cadeau aan jezelf of aan een ander (ook 

cadeaubonnen verkrijgbaar). 

10 euro voor 10 minuten 

18 euro voor 20 minuten 

25 euro voor 30 minuten 

 

 

 

  

Inschrijven via skristel@handenhelen.be of 

0496/063984 

Maandag 16  december 14 tot 16 uur.  



Ik mag kwaad zijn - Maar wat ik er mee doe is belangrijk 
 

We maken van kwaadheid vaak een ongewenste emotie. En dus onderdrukken we een belangrijk 

signaal tot de vulkaan uitbarst... 

Je kwaadheid wil je op jouw grenzen wijzen 

Hoe ga je daar mee om zonder over de grenzen van anderen te gaan? 

 

Wat leren we? Inzicht in je kwaadheidsknoppen  

welke manier werkt voor jou, welke manier niet meer? 

Hoe breng je jezelf tot rust 

Jezelf 'uitleggen' ipv excuseren 

 

  

Prijs: 25 euro.  

inschrijven via:  

an@blinkout.be 
 

Dinsdag 17 december van 10u tot 13u.  



Workshop: 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 sneller vol, door bvb autisme, 
hooggevoelig, burn-out, rouwperiode… 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 5 verschillende stappen, zo kan je deze ook 
toepassen in andere situaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prijs: 25 euro.  

inschrijven via:  

natalie@blinkout.be 
 

Vrijdag 20 december van 10u tot 13u.  

mailto:natalie@blinkout.be


Bars Class in BlinkOut 
 

 

 

 Leer in 1 dag deze prachtige energetische behandeling.  Naast theorie gaan we vooral DOEN.  2 X 

geven en 2 X ontvangen.  

Opleiding incl cursus, werkkaart en certificaat!  

Duur: 8 uur  Vastgestelde kostprijs: € 300,00 

 

.  


