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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: 224
De 200ste Prokkel was de Voetbalontmoeting in Sterrenwijk in Huis ter Heide. Bewoners
van Abrona gaan samen met de nieuwe wijkbewoners de eerste wedstrijd van het
Nederlands elftal kijken.
Prokkel aanmelden?
Dat kan nog steeds. Ga naar www.prokkel.nl en onder Prokkels 2012 vind je het
aanmeldformulier.
Graag lichten we er een aantal Prokkels uit. Er zijn Prokkels
- waarvoor je je nog kunt aanmelden (Prokkel workshop social media in Utrecht
bijvoorbeeld),
- bijeenkomsten op zeer bijzondere locaties waar je naar toe kunt (bijvoorbeeld TT
in Assen, Parc Spelderholt in Beekbergen, voetbalstadions ADO Den Haag, SC
Heerenveen en SC Veendam)
- die je heel makkelijk nu nog kunt nadoen en zelf organiseren (De Wilg in Utrecht,
Sterrenwijk in Huis ter Heide)
1. Prokkelen uitgelicht
ü Prokkelworkshop social media
In onder meer Velp bij Arnhem en in Utrecht worden workshops social media
aangeboden voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Deze workshops
worden verzorgd door professionals die zeer veel kennis en ervaring op dat terrein
hebben. Belangstelling voor zo’n workshop? Kijk onder Prokkels 2012, ga naar
‘Prokkels zoeken’. Trefwoord social media en/of Utrecht, Velp;
Overigens: dit zijn niet de enige Prokkelworkshops social media, ook in Amersfoort en
in Eindhoven vinden ze plaats. En in Apeldoorn is ie nog in de maak, weten we.
ü Prokkelstages
Er staan nog Prokkelstages open. Wat denk je van een stage op het gemeentehuis in
Goes? Maar ook in Dordrecht, Breda, Veenendaal, Tilburg, Elst, Enschede, Balkbrug,
Ede, Groningen, Houten, Arnhem, Hilversum, Maastricht, Nieuwegein, Leeuwarden en
Rijswijk zijn nog mogelijkheden. Je vindt ze bij Prokkels 2012 onder
Prokkelstagemarktplaats. Zoekwoord Prokkelstages aangeboden.
Heb je belangstelling, neem dan zelf contact op met de contactpersoon die daarbij
vermeld staat. Er zitten heel verschillende activiteiten bij. Van stage bij een bakker
tot in een restaurant, van meelopen met een directeur tot stage op een
kinderboerderij.
Ook zijn er nog cliënten die op zoek zijn naar een stageplaats. Ook deze vind je op de
Prokkelstagemarktplaats. Zit er een vraag tussen die jij mee kunt helpen invullen,
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doe het dan vooral. Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen mee kan doen
met de landelijke Prokkelstagedag.
ü Prokkelen en het EK voetbal
In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal
op zaterdag 9 juni plaatsvindt. Een leuke aanleiding voor een buurt-Prokkel. Samen
met de buurt naar de voetbalwedstrijd gaan kijken. Inmiddels hebben drie
woonhuizen dit idee opgepakt: Sterrenwijk in Huis ter Heide, De Wilg in Utrecht en
Zonhove in Son en Breugel. Het is snel te organiseren en is een leuke stap in het
verstevigen van contacten in de buurt. Goed voorbeeld doet goed volgen. Kijk even
bij de respectievelijke Prokkels hoe ze het gaan doen. En je kunt ze natuurlijk altijd
bellen om te vragen hoe ze het hebben aangepakt.
ü Prokkelstage in de Tweede Kamer
Ook in de Tweede Kamer vinden Prokkelstages plaats. Leden van de LFB, cliënten van
Steinmetz | De Compaan, Pameijer en IJsselmonde en leerlingen van de
Koetsveldschool gaan stage lopen bij de facilitaire diensten (beveiliging, postkamer
e.d.) en bij de politieke fracties. In totaal doen er 26 personen aan mee. Een goede
gelegenheid om te ontdekken wat er in de Kamer achter de schermen gebeurt. Maar
ook om te laten zien wat de mogelijkheden van mensen met een beperking zijn en
waarmee je rekening moet houden.
ü Prokkelen in beeld: fotowedstrijd
Het Fonds verstandelijk gehandicapten schrijft een fotowedstrijd uit. Maak een foto
van je Prokkel en stuur die naar het Fonds. De mooiste foto(’s) worden opgenomen in
hun Jaarverslag. Kijk voor meer informatie op www.prokkel.nl onder Bunnik, de
standplaats van het Fonds.
ü Prokkelen bij Resto VanHarte
Een groot aantal Resto’s doet mee aan het Prokkelen, sommige bieden stageplaatsen
aan, anderen besteden aandacht aan het ontmoeten van elkaar. Lekker en goed eten
met buurtgenoten, wie wil dat nou niet? Kijk op de website of er bij jou een
Prokkelende Resto in de buurt is.
ü VSO leerlingen op Prokkelstage
Leerlingen van de Schalm uit Breda zoeken zelf een Prokkelstage. Ze gaan daarbij
heel slim te werk. Zo wil een van hen graag later bij een fietsenmaker werken. Om te
ontdekken of dat wat voor hem is, gaat hij nu op Prokkelstage bij een fietsenwinkel.
Zo hebben docenten en leerlingen voor elke leerling een apart plannetje gemaakt,
waarmee ze zelf aan de slag zijn gegaan. En natuurlijk komen ze er op de
Prokkelstagenetwerkbijeenkomst in Breda over vertellen.
ü Prokkel netwerkbijeenkomsten
Op 23 plaatsen in het land wordt op donderdag 7 juni, de nationale Prokkelstagedag,
een afsluitende bijeenkomst voor Prokkelstages georganiseerd. Deze bijeenkomsten,
die op het eind van de dag plaatsvinden (van 16.00 tot 17.00 uur) staan open voor
iedereen (bedrijven, zorginstellingen, scholen, bestuurders, mensen met een
verstandelijke beperking) die mee heeft gedaan met een Prokkelstage of zich hierop
wil oriënteren. Een inleiding, ervaringen uitwisselen, een leuk muzikaal intermezzo en
netwerken. Een bijeenkomst die je niet mag missen. Hieronder een overzicht van de
locaties.
Veendam (Stadion De Langeleegte), Heerenveen (Abe Lenstra Stadion), Assen (TTcircuit), Zwolle/Dalfsen (Onder Ons), Apeldoorn/Beekbergen (Parc Spelderholt),
Arnhem (Provinciehuis), Amersfoort (Gemeentehuis) , Utrecht, Almere (Tante Truus),
Alkmaar (stadhuis), Amsterdam (Stadhuis), Gouda (Het Segment) Den Haag
(Kyocera Stadion), Rotterdam (Rotterdamcollege), Goes (Stadskantoor), Breda,
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Dordrecht (USG Restart), Gorinchem (USG Restart), Den Bosch, Eindhoven
(Dynamo), Roermond (TV Limburg), Heerlen (Bowling & Partyhoeve De Aar),
Enschede (voetbalvereniging Vogido).
2. Prokkelen in de Pers
Maandag 29 mei starten we het grote publiciteitstraject. We gebruiken daarvoor de
persberichten die we van de verschillende Prokkels hebben ontvangen. De persberichten
staan klaar, het contactenlijstje is bijgewerkt, we zijn er klaar voor.
3. Prokkelen op Facebook
Er is een Prokkel pagina op Facebook, daar kun je ook met elkaar ervaringen uitwisselen
en vertellen over je eigen Prokkel voorbereidingsactiviteiten. We zien veel leuke
berichten voorbij komen. Prokkelen blijkt ook blijvende effecten te hebben. Zo is er in
Heerhugowaard een kookclub ontstaan naar aanleiding van het Prokkelen van vorig jaar.
Het is leuk en goed om dat soort berichten op Facebook te lezen.
4. De Gouden Prokkel
Alle Prokkels dingen mee naar de Gouden Prokkel. Dit jaar zijn er twee categorieën, te
weten Prokkelen en Prokkelstages. Voor beide categorieën worden vijf Prokkels
genomineerd. Deze worden bezocht door een vertegenwoordiger van Stichting Prokkel.
Deze maakt een verslag over zijn bevindingen en dat dient als onderlegger voor de jury.
Deze besluit, onder leiding van haar voorzitter Alexander Rinnooy Kan welke twee
Prokkels de Gouden Prokkel krijgen. De juryvoorzitter zal zelf op vrijdag 29 juni, tijdens
een feestelijke bijeenkomst in Utrecht de twee prijzen uitreiken.
Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met de grootst 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, Robin Damen 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,
Fonds NutsOhra, NSGK, MEE Nederland, Sien, VGN, Vereniging LFB, ’s Heeren Loo,
Skanfonds, Stichting Zonnige Jeugd, Weeshuis der doopsgezinden Haarlem, Elise
Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds, Roode- of Burgerweeshuis en Fonds verstandelijk
gehandicapten
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