
Geheurterbij in Son en Breugel 
BBQ én EK voetbal

‘We zochten naar een activiteit waaraan iedereen mee kon doen, ongeacht 
de mate van een beperking. In de leefgroepen wordt elke maand overlegd wie 
wat zou willen doen in de buurt. Toen bleek dat de eerste voetbalwedstrijd van 
Nederland gelijk viel met de Prokkeldagen, was de link snel gelegd. Wat we 
volgende maand met elkaar gaan doen, dat weten we nog niet. Er komt elke 
keer wat anders uit.’ 

Een dag waarin verbinding én beleving 
centraal staat. Genieten van een potje 
voetbal en lekker eten. Een activiteit 
waarvan iedereen kan genieten, door 
te horen, te luisteren, te proeven, te 
voelen, te ervaren. 
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Geheurterbij in Son en Breugel 
BBQ én EK voetbal

Een dag waarin verbinding én beleving centraal staat. Genieten 
van een potje voetbal en lekker eten. Een activiteit waarvan  
iedereen kan genieten, door te horen, te luisteren, te proeven,  
te voelen, te ervaren

•    Kijk naar een activiteit wat iedereen met elkaar verbindt

•    Zorg voor een beleving die een beroep doen op de verschillende 
zintuigen zoals horen, voelen, proeven en ruiken

•    Extra kinderactiviteiten erbij maken deze dag helemaal af

“EK voetbal verbindt, want iedereen houdt van Oranje”

•    Vraag iedereen om een taak tot zich te nemen, daarmee creëer je 
nog meer betrokkenheid

•    Richt samen de ruimte in 

•    Regel sponsoren die zorgen voor de materialen die je nodig hebt 
die dag 

“Het was vooral gezellig en dat is het nog steeds”

•    Extra leuk als iedereen elkaar na de Prokkeldag ook nog blijft 
ontmoeten

•    Richt een buurtvereniging op zodat samen activiteiten 
ondernemen een vast onderdeel wordt 

“Doordat er nu een buurtvereniging is, waar je lid van 
kunt worden, kan iedereen zijn/haar wensen aangeven”

•    Betrek iedereen bij het bedenken van de gemeenschappelijke 
activiteiten. Bespreek tijdens het eten met elkaar wie wat zou 
willen gaan doen met andere mensen in de buurt. Dat kan een 
gezamenlijke activiteit zijn, maar ook een-op-een ontmoeting

•    Alle deelnemers hebben hetzelfde t-shirt aan dat zorgt voor het 
‘samen’ gevoel. Dit kan een shirt van een voetbal elftal zijn, maar 
iedereen kan ook een Prokkel t-shirt aantrekken

•    Maak een eigen website waar je informatie over alle activiteiten 
en foto’s kunt delen met leden van de vereniging en andere 
buurtbewoners

“Een Prokkel met een voorbeeldfunctie”

www.prokkel.nl




