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Dit is de vierde jaargang nieuwsbrieven van Stichting Prokkel, de organisator en promotor van de
Verstandelijk gehandicapten 2daagse. Van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 juni wordt er overal in het
land geprokkeld: zijnd prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Genomineerden Gouden Prokkel bekend
Uit het grote aantal Prokkels heeft een speciale werkgroep van de Stichting Prokkel er 10 uitgekozen die zij
voordraagt voor de Gouden Prokkel. Het zijn Prokkels in Amersfoort, Brummen, Enschede, Groningen,
Leeuwarden, Noordenveld, Nootdorp, Oosterhout, Utrecht en Vleuten.
De werkgroep was onder de indruk van het grote aantal Prokkelstages en heeft verzocht
vertegenwoordigers van een aantal van hen uit te nodigen bij de Gouden Prokkelbijeenkomst op 24 juni in
Utrecht. Dat verzoek zal worden gehonoreerd. Verderop in de nieuwsbrief daarvan een overzicht.
1. Happy Horeca party in Amersfoort (11 juni 2011)
Zaterdag 11 juni is de Happy Horeca Party van 14:00 uur tot 20:00 uur met diverse activiteiten voor jong en
oud, op en rondom het podium van de Groenmarkt in de Amersfoortse binnenstad.
2. Natuurtalenten helpen boswachter in Brummen (vrijdag 10 juni 2011)
Het natuurgebied Leusveld krijgt o.l.v. Boswachter Remco een grote opruimbeurt. Een grote groep
kinderen van de Michaelshoeve, ZMLK-school de Lans en OBS de Krullevaar zullen hem helpen. ’s-Midddags
is er een belevingstocht met een picknick.
3. Ladies night in Enschede (vrijdag 10 juni 2011)
Naar de kapper, nagelstudio of neptattoes laten zetten. Tijdens ladies night kan het allemaal. Voor alle
meiden en dames met en zonder verstandelijke beperking uit Roombeek en Pathmos.
4. Wijkbewoners met en zonder verstandelijke beperking ontmoeten elkaar in de wijk Lewenborg in
Groningen (donderdag 9 juni 2011)
Buurtbewoners gaan bij elkaar op bezoek. Iedereen neemt een item mee wat met zijn of haar hobby te
maken heeft en aan de hand daarvan kan men het gesprek aan gaan. Alle deelnemers krijgen ook een tas
mee met daarin o.a. Prokkelkoekjes en praatkaartjes.
5. Prokkelfestijn "Voel je goed!" in Leeuwarden (donderdag 9 juni 2011)
Diverse activiteiten rondom het thema “voel je goed” in de breedste zin van het woord. Dit alles in de vorm
van sport, spel, eten en drinken, verzorging, modeshow, muziek, kunst enz. Wethouder Marco Florijn opent
dit Prokkelfestijn waar van alles te doen is. Deze Prokkel is bovendien bijzonder omdat de medewerkers
van ABN AMRO op deze dag starten met de samenwerking met Talant. Dit betekent dat zij niet alleen
samenwerken tijdens Prokkel, maar op regelmatige basis het hele jaar door!
6. Gemeente Noordenveld (Norg en Roden)
Muziek bij de molen in Norg (zaterdag 11 juni 2011)
Met instrumenten, zang en dans samen muzikaal aan de slag
Samen fietsen in Norg (vrijdag 10 juni 2011)
Samen fietsen en een terrasje pikken.
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Natuurbeleving in Roden (vrijdag 10 juni 2011)
Gidsen van IVN laten de natuur beleven op de Kanovijver in Roden. Rolstoelgebruikers zijn in het bijzonder
welkom.
Kunst van papier Prokkel in Roden (vrijdag 10 juni 2011)
In het Thomashuis maak je iets moois voor jezelf of voor iemand die je leuk vindt. Fantasie en papier zijn de
belangrijkste materialen waarmee gewerkt wordt.
Paarden-men-aanspan-prokkel in Roden (zaterdag 11 juni 2011)
Een mooie rit met paard en wagen van Roden naar Veenhuizen. Onderwijs is er tijd om iets te drinken met
iets lekkers er bij.
Golfprokkel in Roden (zaterdag 11 juni 2011)
Golfen bij Golfclub Holthuizen is een mooie gelegenheid om kennis te maken met deze sport. Of, als je al
eerder gegolfd hebt, een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen.
Potje voor Otje lunch in Roden (vrijdag 10 juni 2011)
Samen boodschappen en koken voor de lunch: Iedere deelnemer mag iemand uitnodigen om mee te eten.
Fotoverslag van de Prokkels in Roden en Norg (vrijdag en zaterdag)
Twee fotografen gaan alle Prokkels langs en maken een fotoverslag. Dit om na die tijd met elkaar te
bekijken en na te praten.
7. Gewoon zoals jij en ik in Nootdorp (vrijdag 10 juni 2011)
Onder het nuttigen van een drankje wordt er kennis gemaakt. Daarna gaan medewerkers van het Van der
Valk Hotel in Nootdorp met hun stagemaatje aan de slag. Gasten ontvangen, keukenwerk, drankjes
verzorgen en uitserveren. Alle werkzaamheden komen aan bod. Van der Valk sluit de stages af met het
leren van ijs bereiden.
8. LFB op Prokkelpad ,,Door te werken, laat ik zien wie ik ben’’. (donderdag 9 juni 2011)
Prokkel voor Deskundigheidsbevordering: De directie van de LFB gaat bij het Ministerie van VWS
onderzoeken hoe ze daar beleid maken en vertelt zelf over het beleid van LFB. De PR medewerker van LFB
gaat samen met een Programmamaker een reportage van een Prokkel maken. De medewerkers Trainingen
gaan kijken wat er allemaal te doen is bij een verzorgingshuis en bj bureau Jeugdzorg en de secretaresse
gaat op onderzoek bij een secretariaat van een andere organisatie: ,,Door te werken, laat ik zien wie ik
ben’’.
9. Prokkelen met Kunst en Muziek in de Vredeskerk in Oosterhout (zaterdag 11 juni 2011)
In en om de Vredeskerk zijn er tal van activiteiten voor mensen met en zonder een verstandelijke
beperking. Net zoals de voorgaande jaren neemt H19 , centrum voor de kunsten, hierin het voortouw. Een
spetterende opening wordt verzorgd door de Gruijtveld uit Terheijden.
10. Buurtfeest in Vleuten (vrijdag 10 juni 2011)
In 2010 is iedereen hier nieuw komen wonen. Om elkaar wat beter te leren kennen, gaan de
buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking met Prokkel samen een film maken over hun
buurt. De première van de film beloofd een feestje te worden.

Prokkelstages in het zonnetje
In een groot aantal gemeenten vinden Prokkelstages plaats. Prokkelstages zijn in 2009 bedacht door JCI
Mariken in Nijmegen. Zij hebben daarmee de Gouden Prokkel gewonnen. Ook dit jaar gaan er zeker zo’n 50
mensen op Prokkelstage. Bijzonder is dat ook studenten van het ROC er bij betrokken zijn. Prokkelen kan
overal. Binnen politieke besturen zoals ze laten zien in Den Haag bij de Tweede Kamer, in Arnhem bij de
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provincie en in Barendrecht bij de gemeente. In het bedrijfsleven groot en klein zoals winkeliers laten zien
in Doetinchem, de voetpedicurepraktijk in Arnhem en IBM in Amsterdam. Maar ook maatschappelijke
organisaties pakken het op zoals de woningcorporatie in Lienden, de Academie voor Zelfstandigheid in
Hoensbroek, MEE Nederland en Movisie in Utrecht en Stichting Instituut Gak in Hilversum. Cliënten zelf zijn
ook actief zoals in Epe en in Cothen waar Leonie Bouwman haar droomstage in vervulling zag gaan (bij de
dierentuin in Amersfoort). Tot besluit de stages in Groningen, daar wordt een heen-en-weer stage
georganiseerd, over en weer gaan mensen met en zonder verstandelijke beperking bij elkaars organisaties
stage lopen. Vertegenwoordigers van deze Prokkelstages nodigen we uit voor de Gouden
Prokkelbijeenkomst en we gaan van hun ervaringen een mooi fotoboek maken.

Nog Prokkelstageplaatsen open
Wil jij ook een Prokkelstage lopen? Dat kan. Er is nog een aantal bedrijven die plaats hebben. Hieronder
het overzicht:
- op het kantoor van het Fonds Verstandelijk gehandicapten in Bunnik. Kennismaken met hun projecten,
maar ook aan de slag. Meehelpen met het voorbereiden van werkzaamheden rondom de jaarlijkse collecte
(donderdag 9 juni);
- in Arnhem bij het provinciehuis, op de afdeling regiotaxi, donderdag 9 juni
- bij schoenwinkel, kapper, een snackbar en een delicatessenwinkel in Doetinchem. Donderdag 9 juni;
- bij Stichting Instituut Gak in Hilversum. Verschillende kantoorwerkzaamheden. Vrijdag 10 juni;
- bij theater Zuidplein in Rotterdam diverse werkzaamheden rondom de voorstelling. Garderobe, bij de
artiesten, catering en ook gelegenheid om de voorstelling bij te wonen. Zaterdagavond 11 juni;
- bij het Platform VG in Utrecht, verschillende werkzaamheden op kantoor en rondom projecten voor 2
personen: donderdag 9 juni
- bij de kringloopwinkel in Zeist, verschillende werkzaamheden. Donderdag 9 juni
Bij Marleen (marleen@prokkel.nl of 06-11360809) kun je de contactgegevens opvragen voor deze
Prokkelstages.

Prokkel in de race voor prijs van 3Mfonds
Op de site van 3M fonds is een Prokkel film geplaatst. Klik hier om je filmpje te bekijken. En breng natuurlijk
meteen een stem uit op Prokkel. Stem door te gaan naar
http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Kijk3M/look3M/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 de Prokkelambassadeurs en Marleen Hoogeboom. Eindredactie Marian Geling.
Aanmelden/afmelden
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@prokkel.nl
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Afmelden nieuwsbrief
Prokkelen vindt plaats dankzij financiële ondersteuning van het VSBfonds, Stichting SPZ, SKaNfonds, Fonds
NutsOhra, NSGK, Start Foundation, MEE Nederland, PhiladekphiaSupport, Madurodam Steunfonds, VNG,
Vereniging LFB, ’s Heeren Loo, Stichting Instituut Gak, SKaN Fonds, Stichting Zonnige Jeugd, Burgerweeshuis
Haarlem en het Fonds verstandelijk gehandicapten
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