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Van 3 t/m 8 juni 2013
DAGELIJKS OP DE HOOGTE BLIJVEN?
WORDT VRIENDEN MET ONS OP:

Prokkel stand
Het aantal aangemelde Prokkels is
al 70. Daar zijn wij al erg blij mee,
maar natuurlijk mogen dit er nog
meer worden!
Kijkend naar die aangemelde
Prokkels zien we al een mooie
verdeling over het land.
En er zijn heel veel Prokkels in de
maak, dat horen we van alle kanten.
Het is belangrijk dat Prokkels
worden aangemeld op de website
www.prokkel.nl. Ga dan naar

Prokkelstages Houten
Bij van Houten & co hebben ze een
oproep gedaan waar 27 Prokkel stagiaires
op hebben gereageerd!
Bij van Houten & co zijn ze nu alle 27
stagiaires aan het koppelen.
Deze komen allemaal op de website
www.prokkel.nl te staan. Het formulier
dat men gebruikt heeft kun je opvragen bij
Marleen Douwstra via
m.douwstra@vanhoutenenco.nl

Prokkels 2013 en daar vind je
Prokkel aanmelden.
Je kunt nu al invullen wat je weet en
dan later eventueel nog hier en daar
wat aanpassen. Dat kan door te
vragen om een “onderhoudslink” of
ons de tekst te mailen die je er op
wilt hebben (info@prokkel.nl)
Elke Prokkel die wordt aangemeld
wordt over getwitterd. Daar kunnen
anderen door worden geïnspireerd,
maar je kunt – als je wilt ook – extra
ondersteuning vragen voor de

TWITTER!!

@PROKKEL

FACEBOOK !
!
!
!
!

PROKKEL )LIKE ONS EN
PLAATS OOK ZELF EEN
BERICHT!

LINKEDIN!

PROKKEL

uitvoering van je Prokkel.
Voor vragen kun je ons altijd mailen
op info@prokkel.nl

ACTIE!
De 100-ste Prokkel die wordt
aangemeld krijgt een Prokkel
promotiepakket bestaande uit
een Prokkel t-shirt, een cap en
tien buttons!

Talant

Prokkelstages

Talant in Friesland reikt de Talant Prokkel award
uit.
Alle dagbestedingscentra en woonlocaties
worden uitgenodigd te Prokkelen, oftewel een
ontmoeting met de omgeving te organiseren.

Op de marktplaats overzicht van
vraag en aanbod. Ga kijken of er
wat leuks voor jou bij zit!

Iedereen die meedoet, kan in aanmerking
komen voor de Talant Prokkel Award. Een jury
met daarin ook ervaringsdeskundigen zal
bepalen wie de Award krijgt.
Deze wordt op vrijdag 7 juni uitgereikt tijdens
een feestelijke bijeenkomst in Leeuwarden.

Workshop Sprankelend
Spreken
Voor de gratis workshop
Sprankelend Spreken in Deventer
op 6 april zijn nog een aantal
plaatsen vrij.
Opgeven kan nog via
marian@prokkel.nl

Prokkel fietstocht; overnachting
gezocht in Zwolle!

Gouden Prokkel

Fietsvakantie groepje zoekt
overnachtingsplaats in Hattem/Zwolle.

De Gouden Prokkel prijs is in het
leven geroepen als een prijs voor
waardering en het laten zien van goede
voorbeelden uit de praktijk.

Wij (5 bewoners van Brederode en 2
begeleiders) fietsen van Harderwijk
naar Schiermonnikoog.
We zoeken een slaapplaats op 7 juni
in de buurt van Hattem/Zwolle en we
ontbijten graag gezamenlijk op
zaterdag 8 juni voordat we naar
Giethoorn fietsen.
Brederostaete is een woonvorm van
mensen met een licht verstandelijke
beperking.
Data:
Locatie:
Adres:
Plaats:
Contact:

vrijdag 7 juni 2013
Brederostaete
Brederloaan 51
Harderwijk
Dick Bos (Careander)
(d.bos@careander.nl,
telefoon 06 11344537)

-----------------------------------------------

Prokkelen en de Mensenrechten
Prokkel een voorbeeld voor het VNverdrag
De coalitie voor inclusie organiseert in
april in elke provincie een
werkconferentie VN-verdrag om de
hoek, participeren is een werkwoord.
Daar wordt ook aandacht besteed aan
de Mensenrechten Prokkel.
Dus wil je zelf ook een Mensenrechten
Prokkel organiseren?
De eerste bijeenkomst is in Zwolle op
9 april om 13 uur in het Provinciehuis.
11 april
Middelburg
18 april
Arnhem
19 april
Maastricht
23 april
Heerenveen
25 april
Drechtsteden
16 mei
Amsterdam
17 mei
Emmen
22 mei
Houten
23 mei
Almere
29 mei
Hoogezand
Voor meer informatie zie ook
www.vnverdragwaarmaken.nl/
regional-bijeenkomsten

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.
Eindredactie: Marian Geling

Gehuerterbij in Son en Breugel heeft
de Gouden Prokkel in de categorie
Prokkelen in de samenleving gewonnen
in 2012 en De Tweede Kamer heeft
vorig jaar de Gouden Prokkel
gewonnen in de categorie
Prokkelstages.
Ook dit jaar worden er weer Gouden
Prokkels uitgereikt.
In de volgende nieuwsbrief meer over
de criteria, de locatie en nog veel meer
informatie over de Gouden Prokkel.

Prokkelvlag
Er is een nieuwe Prokkelvlag gemaakt.
Elke Prokkel krijgt een vlag en een zak
met 50 Prokkelballonnen.
Deze worden eind mei toegestuurd.
Mocht je er meer willen hebben, dat
kan, neem dan even contact met ons
op via info@prokkel.nl.
De afmetingen zijn 0.80 bij 1.20, dus
dezelfde grootte als de vorige vlag.

Prokkelen vindt plaats dankzij
financiële ondersteuning van:
Het VSBfonds, Stichting SPZ, NSGK,
MEE Nederland,VGN, ‘s Heeren Loo,
Philadelphia, Talant, Driestroom, K.F.
Hein Fonds, Skanfonds, Provincie
Gelderland, Provincie Groningen,
Stichting Weeshuis der
doopsgezinden, Fonds verstandelijke
gehandicapten, CZ Fonds, De
Friesland Zorgverzekeraar en
Stichting Elise Mathilde Fonds.
WIL JE JE AFMELDEN VOOR DEZE
NIEUWSBRIEF, STUUR DAN EEN MAIL
NAAR INFO@PROKKEL.NL

