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Prokkel 2011
De voorbereidingen voor de Prokkel van 2011 zijn gestart. Er is een aantal bijzonderheden:
- geen twee maar drie dagen, te weten donderdag 9 tot en met zaterdag 11 juni. Dus een extra dag erbij
om Prokkels te organiseren;
- De Prokkel valt voor een deel in het Pinksterweekend. Traditioneel een weekend waarin ook veel andere
festiviteiten plaatsvinden. Een uitgelezen kans om je Prokkel daarbij aan te laten sluiten, zoals bij Limburgs
Mooiste in 2009 en de Bennebroekse feesten in 2010;
- Er zal extra aandacht gevraagd worden voor Prokkelstages (de donderdag wordt uitgeroepen tot nationale
Prokkelstagedag)
Prokkel brainstormbijeenkomsten
Er zijn maar liefst 20 brainstormbijeenkomsten gepland. De eerste is op 18 november in Alkmaar en de
laatste 27 januari in Groningen en Nieuwsloot. De data en locaties vind je op www.prokkel.nl onder
agenda. Daar kun je je ook meteen aanmelden. Tijdens een twee uur durende bijeenkomst gaan we met
elkaar de mogelijkheden van Prokkel verkennen. Deelname is gratis en voor elke deelnemer ligt er een
Prokkel DoeBoek klaar.
Bij deze nieuwsbrief zit een brief die je kunt mailen naar je netwerk. Immers hoe meer mensen er van af
weten, hoe eenvoudiger het organiseren van Prokkels wordt. Met elkaar maken we een samenleving
waaraan iedereen mee kan doen.
3M Fonds
Zoals je wellicht weet is de Prokkel genomineerd bij het 3M Fonds voor de Grote Gift van 2010. De
organisatie die tussen nu en 31 oktober de meeste stemmen haalt, krijgt maar liefst € 50.000 mee naar
huis. We staan nu op de tiende plaats en maken nog steeds kans om op de eerste plaats te komen.
Hieronder een tekst die je zelf kunt gebruiken en kunt doorsturen naar vrienden, bekenden en collega’s.
Help mee, doe mee en laten we er samen voor zorgen dat we de eerste prijs halen.
Prokkel genomineerd door het 3M Fonds voor de Grote Gift van 2010
Help mee en zorg ervoor dat er € 50.000 beschikbaar komt voor het Prokkelen. Een Prokkel is een
prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Prokkels dragen bij aan
een samenleving waaraan iedereen mee kan doen. Doe ook mee en breng uw stem uit: klik op onze
website www.prokkel.nl op de link van het 3Mfonds of via
http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Kijk3M/home/fonds/grotegift/stemmen/
Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht
is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kan op geen
enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend

Colofon
De redactieraad bestaat uit Henk Bakkerode, Nel Bax, Jan Brak, Linda Hofman, Marleen Hoogeboom, Henk
Mannen en Anton Renting. Eindredactie Marian Geling.
Aanmelden/afmelden
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@prokkel.nl
Afmelden nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van het VSBfonds, Stichting
SPZ, SKaNfonds, Fonds NutsOhra en het Fonds verstandelijk gehandicapten

