
‘Een flinke draai aan het rad van fortuin en de wijzer gaf aan wat er op de pont zou gebeuren. Kreeg je een 
gedicht voorgedragen, een stoelmassage of voer er een clown met je mee?’

Heen en weer

De pont die vaart van  
heen naar weer
Over de rivier
Mensen stappen op en af
Voor hun werk of voor vertier
Door Hans Platenkamp
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Heen en weer
•    Het is een goed idee om de activiteiten te concentreren op 

een plek waar veel passanten en recreanten komen. 

•    Tijdens een overtocht hebben mensen echt even de tijd om te 
luisteren en elkaar te ontmoeten. 

•    Niet alleen op de veerpont, maar ook op de wal kun je 
Prokkelen. Ook daar hebben wandelaars en fietsers tijd en rust 
om te luisteren naar een gedicht of verhaal. 

‘Er was een aanschuiftafel waar mensen een gezellig 
gesprek konden voeren met een van onze tafeldames. 
Met een glas ranja, een kopje thee en een plakje koek 
erbij.’

•    Mensen met een verstandelijke beperking zijn de uitvoerders 
van het programma. Ze kunnen laten zien wat ze allemaal in 
huis hebben. 

•    Betrek ook kleine ondernemers bij de Prokkel. Een masseuse 
kan een stoelmassage aanbieden en de bakker kan zorgen voor 
koekjes. Nodig ook plaatselijke muzikanten uit.

•    Organiseer van tevoren een pre-Prokkel. Daar kan iedereen 
elkaar leren kennen en praktische afspraken maken.

‘Mensen konden Prokkelkaarten beschilderen en er 
een vriendelijke tekst op schrijven voor de ontvanger. 
We knoopten ze aan een Prokkelballon en zo werd de 
kaart verstuurd.’

•    Zorg voor een goede zichtbaarheid. Hang een spandoek op, 
draag Prokkel T-shirts en zorg voor feestelijke versiering.

•    Media-aandacht krijg je door de opening te laten verrichten 
door de wethouder of een andere bekende persoon.

•    Een after-Prokkel is een feestelijke afsluiting voor alle 
organisatoren en vrijwilligers. Wie weet volgen hieruit 
contacten en ideeën voor de toekomst.

‘Een blijvende herinnering: we hebben een 
Prokkelboekje gemaakt met ‘Gedichtjes voor Heen en 
Weer’ van Prokkelaar Hans Platenkamp. Die gedichtjes 
heeft hij op de pont voorgelezen.’

Variaties

*  Zoek een andere plek op waar mensen wachten. Een bushalte, 
een station of stap in plaats van de veerpont op de trein.

*  Nodig een fotograaf uit en organiseer achteraf een 
fototentoonstelling. 

www.prokkel.nl
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