Kermis in Houten is morgen 'prikkelarm'
speciale koptelefoon op die geluid
tegenhoudt, raakt ze ervan
overstuur en wil ze weg",
verklaarde ze bij de editie van vorig
jaar. Voor Emilia zijn de 'beheerste'
uurtjes op de kermis dan ook een
uitkomst.
De kermis is gisteren begonnen.
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Voor de derde keer wordt er in
Houten een prikkelarme kermis
gehouden. Komende zondag
tussen 11.00 en 14.00 uur is de
kermis in bedrijf zonder harde
muziek, felle lampen en het gebruik
van rookmachines. De attracties
draaien bovendien op lagere
snelheden.

De kermis op Het Rond werd
gisteren geopend, bijna drie
maanden later dan gebruikelijk. Dat
heeft te maken met de
werkzaamheden op het plein. Dat
is opnieuw ingericht, met extra
bankjes om op te zitten, duurzame
verlichting, beplanting en meer
ruimte voor terrassen.
Dit alles past in de gezamenlijke
inspanningen van gemeente,
winkeliers en eigenaar Altera van
het winkelcentrum om het centrum
van Houten gezelliger te maken.

De prikkelarme kermis is bedoeld
voor kinderen met bijvoorbeeld
autisme, epilepsie of andere
beperkingen, lichamelijk of
geestelijk. Kinderen dus die wél
graag de kermis willen bezoeken,
maar voor wie dit vanwege hun
moeite met de verwerking van
prikkels vaak niet mogelijk is.
De eerste prikkelarme kermis in
Nederland werd zes jaar geleden
gehouden in Tilburg. Het idee
kwam toen van iemand die lijdt aan
de autistische stoornis PDD-NOS,
waardoor de jaarlijkse kermis in zijn
woonplaats geen pretje voor hem
was. Samen met de gemeente en
de Nederlandse Vereniging voor
Autisme werd toen voor het eerst
een prikkelarme versie gehouden.
Sindsdien is er sprake van een
traditie die in steeds meer
gemeenten wordt overgenomen,
waaronder dus ook Houten.
Speciale koptelefoon
Hier kwam het verzoek van Chantal
Fournier. Haar dochter Emilia (6) is
autistisch en kan moeilijk met
prikkels omgaan. "Ook met een
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