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De nieuwsbrief van Stichting Prokkel, de organisator en promotor van de Verstandelijk
gehandicapten 3daagse.
De data voor 2012 zijn donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 juni.
Donderdag 7 juni is het Nationale Prokkelstagedag.
Aantal aangemelde Prokkels: 73
Meer informatie over deze Prokkels kun je vinden op de website www.prokkel.nl. Weet je
je zelf al de datum en wat je gaat doen, meld hem dan aan. Dan weten anderen in je
omgeving wat er staat te gebeuren.
Nieuws uit Houten van onze reizende reporter
Met Prokkel aansluiten bij wat er al is…
In Houten wil niemand speciale dingen doen met Prokkel. Het enthousiasme voor Prokkel
is er in die kleine stad bij Utrecht niet minder om. Welzijn, zorg en gemeente zijn actief
betrokken, terwijl de trekkracht vanuit de inwoners komt. Bij het maken van plannen
was iedereen het er snel over eens dat Prokkel een grote waarde toe kan voegen aan
dingen die er al zijn. Met dat uitgangspunt werd al snel gekozen om Prokkel in te zetten
bij de Nationale buitenspeeldag en bij een groot jongerenproject ‘Voor Houtens talent
wordt geklapt’. Twee belangrijke evenementen waarbij plaatsgenoten met een beperking
nog niet vanzelfsprekend betrokken zijn.
Mooi plannen dus. Maar toen moest van een bestaand jongerenevenement in maart ook
een Prokkel gemaakt worden die in juni plaatsvindt. En dat doen ze in Houten zo:
Er is een actieve werving opgezet voor kandidaten onder jongeren met een
verstandelijke beperking. Door deze werving hebben ook jongeren met een
verstandelijke beperking zich aangemeld voor het evenement. Zij doen nu gewoon mee
met de voorbereidende workshops voor zang en dans. En met de grote show op 24
maart. Voor Prokkel wordt de show met jongeren zonder en met beperking op 8 juni nog
een keer gedaan. Vinden alle deelnemers ook heel leuk, dat ze gewoon nog een keer
mogen optreden. Bovendien sluit de show dan af met een groot dansfeest voor iedereen
zonder en met verstandelijke beperking. De totale organisatie van dit Prokkelevenement
is in handen van het jongerenwerk waarbij ze ook maatschappelijke stages inzetten.
Tijdens het Prokkelevenement worden verder alle functies zoals bijvoorbeeld bar en
garderobe bemand door jongeren zonder en met verstandelijke beperking. Meer weten
over de aanpak in Houten? Mail dan gerust naar info@doezijn.nl
Van de redactie En kijk natuurlijk ook bij deze Prokkel die te vinden is op www.prokkel.nl
onder Prokkels2012.
Nieuws over Resto VanHarte van onze reizende reporter
Maar liefst 14 Restos vanHarte doen mee aan de Prokkeldagen. Ze stellen per Resto
stageplaatsen beschikbaar (donderdag 7 of vrijdag 8 juni) . En ze vragen de gasten in
tweetallen te komen. De Resto’s zijn prettige buurtrestaurants. En de maaltijden zijn niet
duur. Een leuke gelegenheid om te gaan eten. Gebruik de Prokkeldagen om er kennis
mee te maken.
De Restos’s die meedoen vind je in Alkmaar Overdie, Amsterdam Noord, Amsterdam
Zuidoost, Arnhem, Den Haag Moerwijk, Den Haag Mariahoeve, Dordrecht, Leeuwarden,
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Maastricht, Utrecht, Rotterdam Schiemond, Rotterdam Oude Noorden, Tilburg Oud-Zuid
en Zoetermeer Buytenwegh.
Een leuk bericht ontvingen we uit Alkmaar. Een cliënt met Syndroom van Down meldde
zich voor de Prokkelstage. Al pratend daarover kwam men al snel tot de conclusie dat 7
juni veel te zou duren. En nu, nu werkt Romy als vaste vrijwilliger bij Resto VanHarte in
Alkmaar Overdie. Waar Prokkelen toe kan leiden.
Nieuws uit Amersfoort
In Amersfoort is een Prokkelnetwerk rondom de Nationale Prokkelstagedag ontstaan.
Deelnemers zijn Humanitas, Amerpoort, MEE, Matchpoint Amersfoort en USG Restart. Zij
hebben elkaar ontmoet tijdens de startbijeenkomst in de dierentuin en zijn nu al een
aantal keren bij elkaar geweest. Er zullen veel Prokkelstages komen in Keienstad.
Nieuws uit Rotterdam VSO school
Maar liefst 80 leerlingen van het Rotterdamcollege gaan stage lopen. Voor de hele
bovenbouw van deze VSO school worden stageplaatsen gezocht, met als topper het
verzoek van Nick, hij wil heel graag in het restaurant van Herman de Blijker gaan werken
op donderdag 7 juni. Wie weet…..!!!
Donderdag 7 juni 2012 Nationale Prokkelstagedag
Het belooft een groot succes te worden. Er staan al meer dan 75 aanbiedingen ongeveer
25 vragen op de Prokkelstagemarktplaats (www.prokkel.nl onder Prokkels 2012,
rechterkolom). Verderop in deze nieuwsbrief een overzicht van de aangeboden
stageplaatsen. Cliënten en leden van de LFB kijk of er iets voor jou bij zit.
Ondernemers, bestuurders en professionals: er staan ook al meer dan 25 vragen van
cliënten op de website, ook onder stagemarktplaats. Kijk of jezelf deze stageplaats kunt
vervullen of betrek relaties uit je netwerk erbij.
Voor leden van de LFB en cliënten
Op 75 plaatsen kun je donderdag 7 juni stage lopen. Er staan 25 stageplaatsen op. Wil je
weten wat FNV voorzitter Agnes Jongerius de hele dag doet? Je kunt donderdag 7 juni
met haar de hele dag meewerken. Of wil je weten wat een directeur van MEE doet? Ben
Hammer, directeur van MEE Veluwe heet je van harte welkom op de Nationale
Prokkelstagedag.
Wil je iets heel anders? Bijvoorbeeld in een winkel stage lopen? Of bij kijken hoe ze
lokaal radio of televisie maken. Ook dat kan. Ga naar Prokkels 2012, ga naar Ik zoek een
stageplaats en vul het formulier in. Met elkaar gaan we er voor zorgen dat jou
stageplaats vervuld wordt.
Wist je dat er al 8 stagewensen zijn vervuld? Dat kun je zien aan de teller op
Prokkelstagemarktplaaats.
Voor ondernemers, bestuurders en andere werkers
Op de Prokkelstagemarktplaats staan inmiddels 19 oproepen van cliënten met wensen
waar zij stage zouden willen lopen. Kan men die stage bij jouw organisatie vervullen? Of
ken je iemand in je netwerk waar de vraag vervuld kan worden. Kijk op www.prokkel.nl
onder Prokkelstagemarktplaats (link via de homepage) en werk ook mee om iemand te
laten kijken bij het werk van een ander. Met vaak de meest verrassende resultaten tot
gevolg. Want we weten van zeker drie restaurants waar cliënten – n.a.v. de
Prokkelstagedag – een vaste werkplek hebben gevonden.
Prokkel promotie materialen
Voor je Prokkel kun je gebruik maken van onze Promotiematerialen. Op deze manier kun
je de Prokkel zichtbaar maken en mooi aankleden.
Elke Prokkel krijgt gratis van ons een Prokkelvlag en 50 ballonnen. Maar je kunt ook
andere materialen bestellen: T-shirts, caps, stoffen tasjes en buttons. Die bieden we
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tegen kostprijs aan. T-shirts kosten € 6,00 caps €3,50, de stoffen tasjes € 2,00 en de
buttons € 0,75.
Je kunt deze artikelen nu al bestellen via onze webshop op onze website. Wij verwerken
de bestelling, maar we versturen alles pas eind mei. Als het factuuradres een ander
adres is dan het afleveradres, dat graag even vermelden (in het opmerkingenvak). Er
wordt hard gewerkt om de webshop te verbeteren en binnenkort zal deze nieuwe
webshop op de website te vinden zijn.
Graag willen we je erop attent maken dat je op een goedkope manier postkaarten of
uitnodigingen kunt maken via VistaPrint (www.vistaprint.nl). Ze hebben vaak scherpe
aanbiedingen en vaak zijn 100 kaarten zelfs gratis te bestellen. Dat wisselt per dag dus
gewoon goed in de gaten houden en op het goede moment de bestelling doen. Je kunt ze
zelf vormgeven, eenvoudig via hun website. Deze kaarten kun je gebruiken om gericht
mensen uit te nodigen, of om het programma op te vermelden voor de deelnemers.
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 afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@prokkel.nl
Prokkelen vindt plaats dankzij financiële ondersteuning van het VSBfonds, Stichting SPZ,
SKaNfonds, Fonds NutsOhra, NSGK, MEE Nederland, Sien, Madurodam Steunfonds, VGN,
Vereniging LFB, ’s Heeren Loo, SKaN Fonds, Stichting Zonnige Jeugd, Weeshuis der
doopsgezinden Haarlem, Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds, Roode- of
Burgerweeshuis en het Fonds verstandelijk gehandicapten
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