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Kortrijk zet opnieuw in op prikkelarme
kermisnamiddag
De Paasfoor in Kortrijk gaat steevast gepaard met luide muziek en felle lichten. Die feeststemming

hoort er tradi�oneel bij. Sinds 2017 wordt samen met de foorkramers en belangenorganisa�es één

namiddag van de Paasfoor prikkelarm ingericht. Voor mensen met bijvoorbeeld migraine of epilepsie

of kinderen met een verstandelijke handicap zijn de a�rac�es wel leuk, maar door de vele prikkels kan

het hen soms te veel worden. De muziek wordt daarom naar 60 db(a) gebracht en de felste lichten

zoals stroboscopen gaan uit. Zo krijgt iedereen de kans om zich onder te dompelen in de kermissfeer.

De prikkelarme kermisnamiddag vindt plaats op maandag 25 april tussen 14 uur en 18 uur.

Via de belangenorganisa�es van de Stedelijke adviesraad voor Personen met een Handicap werden

mensen met bijvoorbeeld chronische migraine of epilepsie uitgenodigd. Ook de Kortrijkse

zorginstellingen die zorg dragen voor kinderen met bijvoorbeeld een au�smespectrumstoornis of een

verstandelijke handicap werden uitgenodigd om deel te nemen. Om de eerste edi�e na een lange

periode zonder Paasfoor extra in de verf te ze�en, krijgen de deelnemende kinderen van de

zorginstellingen via Stad Kortrijk een �cket voor een kor�ng van 2 euro op een kermisa�rac�e naar wens.

De eerste prikkelarme kermisnamiddag in 2017 werd ingericht op vraag van
verschillende ouders van kinderen die de Paasfoor niet konden bezoeken
omwille van een sensitieve handicap. Ondertussen bereiken we heel wat
zorginstellingen, zo'n 126 kinderen schreven zich dit jaar in. Door deze
kermisnamiddag op een andere, wat rustigere manier in te vullen, worden
mensen betrokken die in eerste instantie niet zouden kunnen komen. We
danken de foorkramers om speciale aandacht te besteden aan deze
bezoekers.
— Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren
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De Paasfoor moet een gebeuren zijn voor iedereen en dat is het ook. De
ouderen van de woonzorgcentra krijgen traditioneel gratis oliebollen
aangeboden van de gebakkramen en de UiTpassers kunnen aan sterk
verlaagde prijzen genieten van de attracties op de Paasfoor. Ook
hoogsensitieve mensen die normaal de kermis mijden vanwege de lichten en
het geluid kunnen dit jaar genieten van de mooiste foor van het land. Dit
allemaal dankzij de genereuze inspanningen van de forains, waarvoor dank!
— Wouter Allijns, schepen van Economie


