
 

 

Pluk de dag Friesland 
Zaterdag 31 oktober 2020 

  
Op 31 oktober vindt een inspiratie dag plaats in Lokaal 55 in Sneek. De dag is bedoeld voor  
(ex-)patiënten met kanker en een naaste. Er is gelegenheid om informatie te ontvangen, 
lotgenoten te ontmoeten, ervaringen en inspiratie op te doen en te ontspannen.  
Het accent ligt op positieve gezondheid en hoe vind ik weer de balans in mijn leven. Daarnaast is 
er muziek, ontspanning met massage, ruimte voor creativiteit of gewoon even een rustmoment in 
het Skulpcafé. Niets hoeft, veel kan! Wij vinden het fantastisch dat wij deze dag aan kunnen 
bieden in Friesland aan alle (ex)patiënten die geraakt zijn door (borst)kanker en hopen u te 
ontmoeten!  
 
De dag duurt van 10.30 uur tot 14.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en begint met een gezamenlijke 
opening. Daarna kunt u deelnemen aan twee workshops naar keuze, waarna er om 14.00 uur een 
gezellige gezamenlijk afsluiting zal plaatsvinden. Om 14.30 uur eindigt Pluk de dag Friesland. Voor 
de gezonde lunch, koffie en thee wordt gezorgd door Lokaal 55. 
 
U bent van harte welkom om bij deze bijzondere dag aanwezig te zijn. Kijk voor meer informatie 
voor het programma op www.pluk-de-dag.org en schrijf u in via de ‘Inschrijven’ button en maak 
een keuze uit de workshops. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden en u mag een introducé 
(kosteloos) meenemen. Graag uw introducé ook inschrijven.  
Deze dag wordt u aangeboden door SamenLoop voor Hoop, Stichting Pluk de dag, Lokaal 55 en 
allen die een bijdrage verlenen aan deze dag. De dag is coronaproof ingericht en voldoet aan de 
1,5 meter afstand bij alle activiteiten. 
 

Pluk de dag, ervaar, geniet en beleef. 
 

U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom. U wordt dan ontvangen met koffie/thee en iets lekkers. 
Deze unieke dag wordt om 10.30 uur geopend door niemand minder dan Syb van der Ploeg. 
Iedereen kent Syb van der Ploeg als zanger, tekstschrijver, componist en producent. Hij heeft 
meerdere hits gehad en wij zijn daarom ook erg trots dat hij speciaal op Pluk de dag Friesland 
aanwezig zal zijn om de dag te openen. Syb zal niet alleen het welkomstwoord doen, maar ook 
muzikaal van zich laten horen!!  
De dag wordt om 14.00 uur plenair afgesloten met een verrassingsproeverij. Laat u verrassen door 
Lokaal 55! 
 
Wij verwelkomen u graag op deze dag om jezelf te hervinden, even geen patiënt te zijn en te 
genieten van onze muziek. Met muziek kun je ontspannen, even nergens aan denken of juist wel je 
gedachten laten gaan. Muziek is helend en we hopen met onze muziek een kleine bijdrage te 
kunnen leveren aan jouw herstel. Omdat het er toe doet! It Matters. Muziek door 'It Matters'.  
 
De eerste ronde workshops gaat om 11.00 uur van start. 
Om 14.30 uur is Pluk de dag Friesland afgelopen. 

 
 
 



 

 

Workshops, graag je keuze reserveren. 
 

Workshop Coaching vanuit “positieve gezondheid” – Hans-Jaap Moes  
In deze workshop zal Hans-Jaap Moes met de deelnemers gezondheid verkennen en bespreken 
vanuit het gedachtegoed van de “positieve gezondheid” zoals dat is uitgewerkt door het Institute 
for Positive Health” en oorspronkelijk ontwikkeld door Machteld Huber. Na een korte introductie 
over “positieve gezondheid” zullen de  deelnemers op hun eigen situatie reflecteren vanuit de zes 
dimensies van het positieve gezondheidsmodel. Dit geeft aan de deelnemers veelal verrassende 
en positieve inzichten over de eigen gezondheid en gedachten over de eigen regie van de 
gezondheid en het leven. 
 
Schrijf jezelf sterk! Schrijven is leuk! Maar soms… – Amanda de Vries 
Soms zitten de woorden heel diep en loopt je pen vast. Het lukt je niet om je gevoelens op te 
schrijven. Toch voel je een verlangen om fragmenten van jouw verhaal aan het papier toe te 
vertrouwen. De schrijfworkshop Je hart als schrijfwijzer is voor iedereen die graag kennis wil 
maken met een speelse en creatieve manier van schrijven. Tijdens deze workshop leer je 
technieken die je kunt gebruiken om al schrijvend jouw belevingswereld in kaart te brengen. Door 
het verkennen van gebeurtenissen, onderliggende motieven en herinneringen leer je jezelf steeds 
beter kennen.   
 
Weer willen starten met trainen en bewegen – Yvonne Kamminga en Lena Wijbenga 
Een oncologisch traject duurt vaak lang en tast je uithoudingsvermogen aan. Activiteiten waar je 
nooit bij stil gestaan zou hebben, kun je nu ineens als een berg tegenop zien. Variërend van een 
blokje om lopen, een uur enthousiast sporten of te gaan mountainbiken in de bossen…. Hoe en 
wanneer kun en mag je weer beginnen met het opbouwen van conditie? Met deze workshop 
willen wij je graag tools en inzichten geven om hiermee aan de slag te gaan. Neem je een matje 
(tuinkussen kan ook) mee? 
 
Meditatie met klankschalen – Sylvia Zijlstra 
Een klankreis is een geleide meditatie, ondersteund met bijzondere instrumenten zoals 
klankschalen, shanti en gong. Deze bijzondere instrumenten maken het gemakkelijk om te 
ontspannen en weg te dromen. Het thema van deze klankreis is:  ‘Mijn gezonde kant’. 
Je kunt het je gemakkelijk maken, je ogen sluiten en luisteren naar de klanken en de tekst. Tijdens 
een klankreis drijven gedachten vaak weg en zo kom je los van het leven van alledag. Veel mensen 
vinden het fijn om zo tot rust te komen en een innerlijke reis te maken.  
De meeste mensen gaan het liefst liggen tijdens zo’n ontspannen uur. Maar zitten in een stoel kan 
uiteraard ook. Neem je een matje (tuinkussen kan ook) mee? 
 
 
Mindful yoga – Maaike Dijkstra 
In deze workshop draait alles om ontspanning en herstel. We doen zachte bewegingen voor je 
lichaam, waarin je spanning kunt loslaten. Yoga betekent verbinding en het beoefenen van yoga 
versterkt de verbinding met jezelf en het vertrouwen in je lichaam. Nadat je kanker hebt 
meegemaakt, blijft er altijd de angst voor terugkeer. Hierin kan meditatie en mindfulness je enorm 
helpen. Gedachten zijn geen feiten, maar soms nemen gedachten over de toekomst of het 
verleden ons over. Je leert in deze workshop kijken naar je gedachten en je aandacht 
terugbrengen naar het moment. Zo kom je even helemaal tot jezelf. Deze workshop is voor 
iedereen toegankelijk en je hoeft geen ervaring te hebben met yoga. Neem je zelf een groot 
badlaken of kleedje mee? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Info café en massage, vrij toegankelijk, opgeven is niet nodig. 

 
 
Info café 
Wat vindt u allemaal in het info café: 
 
Gedurende de hele dag kunt u het info café binnenlopen. Heeft u zin in een goed gesprek? Dat kan 
met één van onze coaches. Laat u inspireren en ontdek wat ze praktisch voor je kunnen 
betekenen, ook na Pluk de dag. In het info café is De Skulp, centrum voor leven met kanker 
aanwezig. Wat doet de Skulp voor u? Bij het vinden van die balans kan het helpen wanneer er een 
plek is waar u welkom bent en er naar u geluisterd wordt. Daarvoor is De Skulp opgericht. Bij De 
Skulp staat de eigen regie van de gasten centraal, waarbij kwaliteit het uitgangspunt is. Er is 
informatie over verschillende onderwerpen, als u daar behoefte aan hebt.  
 
Ontspannende hand en/of nek massage  
De masseurs zijn de hele dag beschikbaar, je hoeft je hier niet voor in te schrijven. Onze handen 
zijn onze belangrijkste werktuigen om onze gedachten in actie om te zetten. Een ontspannende 
massage voelt als een weldaad voor de ‘bezige bijen’ van ons lichaam. Een massage van de 
reflexzones op handen bevordert de vitaliteit en voelt heerlijk ontspannend, voor het hele 
lichaam. Last van vastzittende spieren in uw nek en schouders? Een korte ontspanningsmassage 
helpt je te ontspannen. 
 
Lunch Plaza– Lokaal 55 
Ook de inwendige mens verdient het te worden verwend. Kom naar het lunch café om energie bij 
te tanken met een heerlijke lichte lunch. Tijdens de lunch kan u ontdekken en ontmoeten in het 
gezellige restaurant van Lokaal 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


