
 

 

Overzicht Estinea Prokkels 2018 

 

Prokkelsterrenslag  

Maandag 4 juni is dé landelijke start van de Prokkelweek: de ProkkelSterrenslag. Elk team dat 

meedoet aan de sterrenslag bestaat uit mensen met en mensen zonder verstandelijke beperking. 

Het gaat om samen sportief bezig zijn en zo elkaar mogelijkheden leren kennen. Ook Estinea doet 

mee. Samenwerken is bij dit evenement het sleutelwoord. 

Wanneer:  maandag 4 juni 

Waar:   Utrecht 

 
Koffiedrinken met de buurt 

Werk & Activiteiten locatie Slaadreef gaat gezellig met de buurt koffiedrinken.  

Wanneer:  maandag 4 juni 

Waar:   Aalten, Slaadreef 

 
Met zijn allen barbecueën  

Ahof in Aalten verzorgt een barbecue samen met cliënten, medewerkers van Figulus en 

medewerkers Estinea.  

Wanneer:  donderdag 7 juni 

Waar:   Aalten, Polstraat 
 
Beleidsprokkel bij de gevangenis in Sittard 

Op donderdag 7 juni gaan 10 cliënten van Estinea een dagje kijken in de gevangenis van Sittard.  

Want wat gebeurd er eigenlijk als je met justitie in aanraking komt? Wanneer ga je nou de 

gevangenis in? En hoe gaat het er in een gevangenis aan toe? 

Wanneer:  donderdag 7 juni 

Waar:   Sittard 

 

Koken voor mensen uit de buurt 

Het Bartelinkslaantje in Hengelo gaat koken voor mensen uit de buurt. Zo leggen ze een mooie 

verbinding met de omwonenden en brengen ze de mensen samen. Een mooie gelegenheid om met 

elkaar in gesprek te raken. 

Wanneer:  maandag 4 juni 

Waar:   Hengelo (Ov) 

 

 



Meezingen met Shanty & Smartlappenkoor 1+1=3 

Shanty & Smartlappenkoor 1+1=3 is een koor uit Enschede. Dit enthousiaste koor bestaat uit 

mensen met en zonder beperking die het leuk vinden om met elkaar te zingen. Dit alles onder het 

motto dat samen zingen meer is dan 1 plus 1 is 2; "samen zijn wij meer", vandaar de naam. Het 

zingen geeft iedereen veel plezier wat goed zicht-, en hoorbaar is tijdens repetities en optredens. 

Het repertoire omvat echte Shanty's en liederen met een lach, traan en knipoog. Door de 

professionele begeleiding van de dirigente wordt een goed muzikaal niveau bereikt, met 

meerstemmige koorzang en solisten die plezier uitstralen. Tijdens optredens zorgt de roerganger 

dat het publiek regelmatig graag meezingt. Als afwisseling worden er ook liederen gezongen die 

meer tot luisteren uitnodigen. 

Wanneer:  maandag 4 juni 

Waar:   Enschede, Roomweg 167 

 

Een gezellige High Tea  

Op het Centraal Bureau van Estinea, gaan mensen met een beperking samen met genodigden 

(wethouders van de gemeentes in de achterhoek en medewerkers Centraal Bureau) een High tea 

voorbereiden en samen nuttigen. Dat belooft een gezellige middag te worden! 

Wanneer:  dinsdag 5 juni van 13.30 tot 15.00 uur 

Waar:   Aalten, Herenstraat 21 

 

Djembé workshop 

Beleef een ritmische middag of avond tijdens de Prokkeldagen samen met Sikuku. Op een 

ongedwongen wijze gaan we samen muziek maken. Jong, oud, met en zonder verstandelijke of 

lichamelijke beperking. We gebruiken djembés, bastrommels, krins en andere kleine percussie-

instrumenten. Voor ieder is er een geschikt instrument. We gaan een eenvoudig muziekstukje in 

elkaar zetten met intro, break, liedje en een eind. 

Daarna sluiten we af met een glaasje drinken en wat lekkers erbij en kunnen we gezellig nog even 

wat napraten. 

Wanneer:  dinsdag 5 en woensdag 6 juni van 14.00 tot 15.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur 

Waar:   Aalten, Bocholtsestraatweg 50 

 

Meelopen met de politie 

Op woensdag 6 juni mogen prokkelaars een dagje meelopen met de politie Enschede. Hoe ziet een 

werkdag van een politieagent eruit? Wat komen zij in hun dagelijks werk zoal tegen en hoe gaan zij 

hiermee om? 

Wanneer:  woensdag 6 juni 

Waar:   Enschede 

 

 

 

 

 

 



Open middag Open Huis bij de Firma Grau in Isselburg 

Bij de firma Grau in Isselburg heeft Estinea een externe werkplek. Graag laten laat de werkplek 

zien welke werkzaamheden er zoal verricht worden en op welke manier. Hiervoor zijn de 

familieleden en persoonlijk begeleid(st)ers wonen van onze cliënten, uitgenodigd. 

Wanneer:  woensdag 6 juni 

Waar:   Isselburg, Industriestrasse 27 

 

Spel- en activiteitendag Estinea / Marga Klompe bij DAC Slaadreef in Aalten 

Tijdens een spel- en activiteitendag, georganiseerd door Estinea en Stichting Zorgcombinatie Marga 

Klompé, kunnen mensen elkaar ontmoeten. De deelnemers zijn o.a. lichamelijk en verstandelijk 

beperkten, ouderen en kinderen van de peuterspeelzaal (leeftijd 1 t/m 3 jaar). Op 3 verschillende 

plekken in Aalten (1 van Estinea en 2 van Marga Klompé) worden allerlei spellen en activiteiten 

aangeboden. Dit bestaat uit interactief theater, dans, muziek, dieren, eten en anderen activiteiten. 

Via een huifkar kunnen alle deelnemers zich verplaatsen tussen de locaties. Op elke locatie wordt 

wel weer iets anders aangeboden. Er is wel een gezamenlijk thema, namelijk: bloemen! 

Wanneer:  woensdag 6 juni 

Waar:   Aalten, Slaadreef 41  

Prokkel met de gemeente Montferland: ik zie, ik voel wat jij ervaart? 

Ik zie, ik voel, wat jij ervaart is de titel van deze Prokkel die georganiseerd wordt door het Sociaal 

team van de gemeente Montferland in samenwerking met Estinea. In plaats van mensen met een 

beperking een dag te laten meelopen met iemand zonder een beperking, doen wij het andersom: 

wij gaan omgekeerd Prokkelen. Wij laten leden van de nieuwe gemeenteraad een dagdeel 

meelopen met mensen met een beperking. Op deze manier zien, voelen en ervaren de nieuwe 

raadsleden wat het betekent om met een beperking te moeten leven. De omgekeerde Prokkel vindt 

plaats in mei. Tijdens de verschillende meeloopmomenten wordt een filmopname gemaakt door het 

Movie Team van Estinea. Tijdens de Prokkelweek op 7 juni wordt de film vertoond aan de 

Prokkelaars en genodigden, waarna geëvalueerd wordt door elkaars ervaringen te bespreken en 

deelname aan diverse workshops, onder begeleiding van het team Samen Sterk van Estinea. De 

ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch in het werkcafé van het gemeentehuis in 

Didam, dat gerund wordt door mensen met een beperking. 

Wanneer:  donderdag 7 juni 

Waar:   Didam, Bergvredestraat 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beleidsprokkel bij ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert dit jaar een BeleidsProkkel. 

Zij willen het graag met je hebben over een leven lang leren. Wat doet het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? Dit ministerie zet zich in voor een slim, vaardig en creatief 

Nederland. Ze willen ervoor zorgen dat iedereen goed onderwijs kan volgen. En dat iedereen een 

zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden. Tijdens deze beleidsprokkel ga je een dagje meekijken en 

praten met het ministerie van Onderwijs. In een groepje gaan jullie in gesprek over een leven lang 

leren. Het ministerie wil heel graag weten wat jouw ervaringen hiermee zijn. En wil weten of zij 

dingen kunnen veranderen zodat mensen met een beperking fijner kunnen leren. 

Wanneer:  donderdag 7 juni 

Waar:   Den Haag 

Beleidsprokkel bij ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag wordt beleid gemaakt. Ook over 

bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Ze gaan daarover graag in gesprek met ervaringsdeskundigen. 

Wanneer:  donderdag 7 juni 

Waar:   Den Haag 

 

Beleidsprokkel op bezoek bij de Tweede Kamer 

Prokkelaars die meedoen aan deze prokkel brengen een bezoek aan de Tweede kamer. Ze krijgen 

eerst een rondleiding en lopen daarna mee met een Kamerlid of een van de ondersteunende 

diensten. 

Wanneer:  donderdag 7 juni 

Waar:   Den Haag 

 


