ProkkelOpPad in juli en augustus 2020
In de maand juli en augustus organiseert Stichting Prokkel ProkkelOpPad. Dit als vervanging van de
jaarlijkse ProkkelSterrenslag: hét grote openingsevenement van de Prokkelweek.
Hoe werkt ProkkelOpPad in juli en augustus, tijdens de ProkkelZomer?
•

je vormt een team van 5 mensen met én 5 mensen zonder beperking;

•

Je meldt je team aan op www.prokkeloppad.nl of vraagt aan stichting Prokkel of zij het voor je
doet;

•

Je werft € 500,- voor je team;

•

Je benoemt beiden een teamcaptain. Deze overleggen met elkaar op welke dag ProkkelOpPad
wordt gelopen, van hoe laat tot hoe laat én waar ze elkaar ontmoeten. Dit geef je aan Stichting
Prokkel door;

•

Voor de datum waarop jullie ProkkelOpPad gaan lopen, maakt Stichting Prokkel een evenement
aan. Dit doen wij in een speciale Facebookgroep en eventueel op onze eigen Facebookpagina.

•

Je krijgt ongeveer een week van tevoren een ProkkelOpPad knapzak. Daarin zit een Prokkelvlag,
de ProkkelOpPad kaartenset en nog een paar leuke artikelen. Geef dus op tijd door wanneer
jullie ProkkelOpPad gaan lopen;

•

Voor ProkkelOpPad in de ProkkelZomer gebruik je de opdrachtenkaarten uit de basisset;

•

Het is de bedoeling dat er onderweg foto’s gemaakt worden van
de opdrachten. Deze foto’s kunnen op Facebook worden gedeeld,
bijvoorbeeld doordat ze bij jullie evenement van de
facebookgroep van ProkkelOpPad worden geplaatst. Vraag van
tevoren of iedereen hiervoor toestemming geeft. Geef mensen
die niet op de foto willen een gekleurde sjaal of zoiets dergelijks,
zodat je weet dat je deze foto’s niet mag publiceren;

•

Kies met elkaar een mascotte van jullie team. Dat mag ook een
tekening zijn. Zorg dat de mascotte altijd op de foto’s staan die
jullie maken. Zo is het duidelijk van welk team de ingezonden
foto’s zijn;

•

App de foto’s van jullie opdrachten naar 06 – 246 777 85;

•

Op vrijdag 4 september is er een livestream uitzending op een
besloten pagina van Facebook. Dan wordt er verslag gedaan van
ProkkelOpPad. Spreek af of je er met elkaar naar gaat kijken.

Covid-19
•

Elk team wijst een teamcaptain aan. Deze teamcaptains hebben ruim van tevoren overleg over
de praktische invulling van ProkkelOpPad;

•

Denk er aan dat je bij het lopen van ProkkelOpPad rekening houdt met de dan geldende corona
maatregelen. Het kan zijn dat je 1.5 meter bij elkaar uit de buurt moet blijven. De teamcaptains
spreken van tevoren met elkaar af hoe dat het beste gedaan kan worden. Bijvoorbeeld door de
groep in kleinere groepjes te verdelen of in tweetallen;

•

Zorg in elk geval voor gemengde groepjes (mensen met én zonder beperking). Het gaat immers
om het beter leren kennen van elkaars leefwereld;

•

Kijk ook welke opdrachtenkaarten op dat moment het beste bij jullie situatie passen. Het is jullie
ProkkelOpPad en het is belangrijk dat jullie je daarbij prettig voelen;

•

De handleiding en de verschillende opdrachtenkaarten zijn vooral bedoeld om een fijne en
gezellige ProkkelOpPad tocht te hebben.

VOORBEREIDING – van te voren
Maak met elkaar van te voren afspraken over:
- Welke dag je op pad gaat
- Van hoe laat tot hoe laat je samen op pad gaat
- Waar je elkaar ontmoet
- Hoe je het doet met de kosten voor koffie, thee en wat lekkers
- Welke variant jullie doen: in tweetallen, als groep of een combinatie
- Evaluatie (wanneer is het geslaagd)
Bijvoorbeeld
Datum: Maandag 18 juli 2020
Locatie: Woonhuis de Ster
Met wie: 5 mensen die bij de Ster wonen en 5 medewerkers van de gemeente
Contactpersoon: Jan Jansen, telefoonnummer en mail adres
Het programma
- 13.00 uur
samen komen
- 13.00 – 13.30 uur
kennismaken en wat drinken met elkaar
- 13.30 – 14.30 uur
op pad
- 14.30 – 14.50 uur
de weg terug naar huis
- 14.50 – 15.30 uur
napraten
Zorg dat iedereen van tevoren weet hoe het tijdspad er uit ziet. Dat weet iedereen waarmee die
rekening moet houden.
En geef deze datum door aan stichting Prokkel, zodat zij jullie op tijd de ProkkelOpPad knapzak
kunnen toesturen. En jullie tocht als evenement op Facebook kunnen plaatsen.

