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Op de eerste maandag van juni is er weer de 
ProkkelSterrenslag!  
 
Vind jij het leuk om samen met anderen een sportieve 
middag te beleven? En nieuwe mensen te leren kennen? 
Geef je dan op voor de ProkkelSterrenslag! 
 
Aan de ProkkelSterrenslag doen wel tachtig tot honderd 
teams mee. Elk team bestaat uit tien mensen: vijf met én 
vijf zonder verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bewoners 
van een woongroep samen met buurtbewoners. Of teams 
rondom een gezanemlijke hobby. Alles is mogelijk! 
 
Er zijn bij de ProkkelSterrenslag allerlei leuke activiteiten te 
doen: bijvoorbeeld Doelschieten, Jenga en Zumba. En er 
wordt een te gekke teamfoto gemaakt! Je krijgt bovendien 
ook nog een leuk aandenken na afloop.   
 

“Het was voor ons team de eerste keer dat wij 
meededen aan de ProkkelSterrenslag. We hebben 

genoten en het was een heel leuke dag” 
 
Waarom meedoen? 
 Op een laagdrempelige manier samenkomen 
 Nieuwe contacten leggen 
 Op een leuke en sportieve manier samenwerken 
 Laten zien wat je in huis hebt 
 
Voor wie? 
Iedereen kan meedoen!  
 
 

 
Ook meedoen aan ProkkelSterrenslag?  
Op www.prokkelsterrenslag.nl kun je je als team van vijf 
personen aanmelden, of individueel. Bedrijven en 
organisaties kunnen zich dan bij jouw team aansluiten. Je 
team wordt via deze site onder de aandacht gebracht. Je 
kunt het heel makkelijk delen via Facebook, Twitter en 
andere social media en zo ook geld ophalen voor je team. 
  
“Ik heb zo van deze dag genoten, wat een feestje” 

 
Tip 
Heb je een match met een team: ga vooraf op bezoek en 
maak kennis met elkaar. En maak afspraken over samen 
reizen, teamkleding en andere praktische zaken  
 
 
Waar en wanneer?  
Sportcentrum Olympos, Uppsalalaan 3 in Utrecht 
 
Maandag 3 juni 2019  
Opening: om 12:30 uur, het duurt tot 15:30 uur 
(Kosten zijn € 500,- per team. Bedrijven wordt gevraagd 
deze kosten voor rekening te nemen). 
 
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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