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Het laatste nieuws
Nog acht weken te gaan en dan barst het Prokkelen los. Acht weken: sommige Prokkels staan helemaal in de steigers,
andere worden nog met veel elan verder vormgegeven, en er zijn ook nog groepjes aan de slag om nog een activiteit
op te zetten. Leuk om al die bedrijvigheid te volgen, erg inspirerend en motiverend. Het is ook goed om al die
bedrijvigheid met elkaar te delen, vandaar dat de nieuwsbrief wat vaker zal verschijnen.
Waar ben jij op 12 en 13 juni
Het merendeel van de Prokkels is openbaar toegankelijk. Kijk bij jou in de buurt welke Prokkel er is. Bij de meeste
Prokkels staat hoe laat het begint en bij wie je je kunt aanmelden. Mocht je daarover vragen hebben, mail gerust naar
info@prokkel.nl, dan brengen wij je in contact met de organisatoren. Het is vaak leuker om samen te gaan, dus nodig
vooral vrienden, buren, familie en kennissen uit. Prokkelen is ontmoeten en nieuwe mensen leren kennen.
Ouders, begeleiders, medewerkers van zorginstellingen, ook jullie vragen we een bezoekje te brengen op
www.prokkel.nl en mensen te attenderen op de vele bijzondere Prokkels die er zijn. En…….heb je gezien dat je in
Heerhugowaard en in Vrouwenpolder nog mee kunt doen met je G-voetbal team? Daar worden de voorrondes van de
G-Beachsoccer gespeeld. Wie weet maakt je team kans op deelname aan de nationale kampioenschappen.
Prokkel aanmelden
Elke week komen er nieuwe Prokkels bij. Zoals je kunt zien ontbreken er soms gegevens bij een Prokkel. Dat is niet
erg, je kunt altijd aanvullingen aanbrengen. Vraag om een “onderhoudslink” via info@prokkel.nl. Dan krijg je die
toegestuurd en kun je zelf de ontbrekende gegevens aanvullen. Dat geldt ook als je veranderingen in je Prokkel wilt
aanbrengen. En misschien komt een wethouder of burgemeester je Prokkel openen, ook die informatie kun je bij je
Prokkel vermelden.
Affiches
Het is leuk om je Prokkel in de eigen woonplaats onder de aandacht te brengen. Daarvoor is het handig gebruik te
maken van een affiche. Affiches maken is bij uitstek het werk van vormgevers, zij weten vaak op een bijzondere
manier aandacht te vragen voor een activiteit. Ben je op zoek naar een goede vormgever bij jou in de buurt, kijk dan
eens op www.4-freelancers.nl. Wellicht dat er een freelancer werkzaam is in jouw regio, die zijn of haar diensten gratis
beschikbaar wil stellen. Elke ondernemer die gratis werkzaamheden verricht voor de Prokkel (minimaal 25 uur), krijgt
daarvoor een Prokkelcertificaat (zie elders in deze nieuwsbrief). Dat kan een mooie stimulans zijn. Als je je affiche naar
info@prokkel mailt, dan plaatsen we deze bij je Prokkel op de website. Hoe mooi dat kan zijn, kun je zien bij de
Prokkkel in Purmerend, in Deventer en in Ermelo. Ook jouw Prokkel kan op deze manier verrlevendigd worden.
Persbericht
Natuurlijk weet je zelf het beste wat er allemaal staat te gebeuren tijdens je Prokkel activiteit. Om die reden is het ook
het prettigst als het persbericht door de organisatoren zelf wordt gemaakt. Maar…….organiseren vraagt andere
kwaliteiten dan het schrijven van een persbericht. Ook voor het maken van een persbericht raden we je aan een
beroep te doen op een freelance tekstschrijver. Daar zitten vaak hele goede woordkunstenaars tussen die op een hele
goede manier aandacht kunnen vragen voor je Prokkel. Wellicht dat er in je eigen netwerk een zelfstandig ondernemer
is te vinden die deze klus voor je wil oppakken. Ook kun je via www.4-freelancers.nl tekstschrijvers vinden. En
natuurlijk kun je via www.prokkel.nl bij je eigen Prokkel een oproep plaatsen voor een tekstschrijver.
In het Prokkel DoeBoek vind je voorbeelden van Persberichten en tekstonderdelen die je voor je persbericht kunt
gebruiken.
Het is prettig als je het persbericht voor 1 juni klaar hebt, dan bundelen wij de lokale persberichten per regio en sturen
het naar provinciale en regionale media. Daarnaast worden alle persberichten gebruikt voor het grote landelijke
persbericht dat via het ANP onder de aandacht wordt gebracht.
Prokkelcertificaat
Elke ondernemer die meer dan 25 uur gratis tijd beschikbaar stelt voor de Prokkel, krijgt een Prokkelcertificaat. Een
document op naam gesteld, dat ze op hun eigen website kunnen plaatsen. Daarnaast worden alle gecertificeerde
ondernemers gedurende een jaar opgenomen op de website van stichting Prokkel zelf. Onder “over ons” komt vanaf 10
juni het overzicht te staan van alle gecertificeerde ondernemers. Dus zorg dat je voor die tijd bent aangemeld.

Activiteit labelen als Prokkel
Zoals terecht wordt opgemerkt , waren er hier en daar op 12 en/of 13 juni al bestaande activiteiten waar mensen met
en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten. Ook deze activiteiten willen we graag meer zichtbaar maken en
onder de aandacht brengen bij een breder publiek. Organiseer je al een activiteit op 12 of 13 juni, dan kun je deze
labelen als Prokkel. Vul het online aanmeldformulier in (www.prokkel.nl onder Prokkels 2009) en hij komt op de site te
staan.
Bijna 60 Prokkels, op naar de 100!
Vanuit de landelijke stichting blijven we mensen oproepen mee te doen door een Prokkel te bezoeken, maar ook door
zelf een Prokkel te organiseren. Ben jij ook nieuwsgierig naar het Potje van Otje? We hebben er alvast een
Prokkelmenu kaart van gemaakt. Wil je die ontvangen? Stuur een mail naar info@prokkel.nl en we sturen hem naar je
toe.
Doe mee, Prokkel mee
Doe mee, Prokkel mee. Het concept is en blijft erg eenvoudig. Vorm lokaal een groepje mensen (vaak is twee of drie
personen al voldoende), reserveer 20 tot 30 uur van je tijd, Bedenk een leuke activiteit waarbij mensen met en zonder
verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten en laat die activiteit plaatsvinden op vrijdag 12 of zaterdag 13 juni.
Het Prokkel DoeBoek (ook te downloaden via www.prokkel.nl) bevat tal van inspirerende voorbeelden en praktische
tips en suggesties. En……zoek je samenwerkingspartners, kijk dan eens op de kaarten Prokkelen met scholen, met
gemeenten, met welzijns- of zorginstellingen, hoe je dat zou kunnen doen. Het is nog steeds mogelijk Prokkels te
organiseren en aan te melden. Te kort dag om nu nog een Prokkel te organiseren? Dat ligt er natuurlijk helemaal aan
wat je wilt gaan doen. Voor het organiseren van zo’n groot bijzondere ontmoeting met veel verschillende organisaties
zoals in Oosterbeek, Deurne en in Lisse waarschijnlijk wel. Maar voor zo’n leuk Labyrint zoals er in Groningen komt
waarschijnlijk niet. En waarschijnlijk ook niet voor het bij elkaar brengen van kinderen van verschillende scholen zoals
ze in Purmerend en in Apeldoorn gaan doen. Een ontmoeting zit vaak in een klein hoekje, een Prokkel ook. Laat je
inspireren door de vele voorbeelden op de website en maak er met elkaar iets leuks van.
Prokkel vlag voor lokale Prokkels
Om je Prokkel op te fleuren en zichtbaar te maken, is er voor elke Prokkel een Prokkelvlag. Deze is 1.00 bij 1.20 met
aan vier kanten een touw zodat je die goed zichtbaar kunt ophangen. Sommige lokale netwerken hebben nog een vlag,
laat het even weten als je er niet nog een nodig hebt.
Er is ook ander promotiemateriaal, zoals je in de webwinkel (www.prokkel.nl) kunt zien en in het Prokkel DoeBoek
kunt lezen. Hoe eerder je laat weten wat je wilt bestellen aan T-shirts, ballonnen, caps en dergelijke, hoe prettiger het
is. Dan kunnen we daar met het inkopen van de materialen rekening mee houden (we willen niet te weinig hebben,
maar ook niet te veel over…). Alle promotiematerialen worden eind mei naar de lokale Prokkelnetwerken (de Prokkels
dus) verstuurd. We doen dat in een keer, dat is zowel voor jullie als voor ons net zo gemakkelijk. Je krijgt dan ook
meteen de factuur erbij (voor lokale Prokkelnetwerken is er een gratis vlag, en gelden aparte tarieven voor bepaalde
materialen).
Particulieren kunnen bestellingen plaatsen in de webwinkel, via de website. We hopen eind binnen nu en een maand
ook de T-shirts in huis te hebben, zodat we ook die dan kunnen gaan uitleveren (caps, buttons en een aantal gele
Prokkel t-shirts zijn er al wel).
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
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Aanmelden/afmelden
Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@prokkel.nl
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