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De ProkkelSterrenslag is dé landelijke opening van de 
Prokkelweek. Honderd teams uit het hele land, bestaande 
uit vijf deelnemers met én vijf deelnemers zonder 
verstandelijke beperking spelen samen een sportieve 
zeskamp en leren zo elkaar en elkaars mogelijkheden 
kennen. Een geweldige ervaring en een unieke manier voor 
teambuilding!  
 

Maandag 3 juni 2019 op Sportcentrum Olympos, 
Uppsalalaan 3 Utrecht 

 
Opening: om 12:30 uur, het duurt tot 15:30 uur 
Kosten zijn € 500,- per team (bedrijven worden gevraagd 
deze kosten voor rekening te nemen) 
 
Waarom meedoen? 

 Op een laagdrempelige manier de mogelijkheden van 
mensen met een verstandelijke beperking ontdekken 

 Netwerken en nieuwe contacten leggen 
 De Prokkelweek (en daarmee ook de ProkkelSterrenslag) 

past uitstekend binnen MVO-beleid 

 Versterken van een samenleving waarin iedereen mee 
kan doen 

“Leuk en gevarieerd!  
Gericht op interactie en plezier” 

 
Voor wie?  
Iedereen kan meedoen: van bedrijf tot gemeente en van 
directeur tot cliënt. De ProkkelSterrenslag is voor iedereen!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doe mee en meld je aan! 
Voor het bij elkaar brengen van teams en alle informatie 
over aanmelden, sponsoring etc. ga naar het platform:  

 
www.prokkelsterrenslag.nl 

 
Hier kun je: 

 Een team van mensen met een                    
(verstandelijke) beperking vinden 

 Een compleet team aanmelden en meteen                       
de financiële afwikkeling regelen 

 Je ook individueel aanmelden 

 De ProkkelSterrenslag sponsoren met een donatie 
 
Tip 
Heb je een match: ga vooraf op bezoek en maak kennis 
met elkaar. En maak afspraken over samen reizen, 
teamkleding en andere praktische zaken  
 

“Erg leuk, we hadden dit jaar zelf onze partner 
gevonden en zijn samen naar Olympos gereisd,  

dat gaf al een mooi teamgevoel” 
 
Prokkelweek:  
maandag 3 t/m zaterdag 8 juni 2019 
In de Prokkelweek vinden prikkelende ontmoetingen plaats 
tussen mensen met én zonder verstandelijke beperking.             
In het bedrijfsleven, met de buurt, op school… overal! Eén 
week als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.  
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