Lichtoptocht MILLINGEN een keertje andersom en gedeeltelijk Prikkelarm

MILLINGEN a/d RIJN - De halfvasten lichtoptocht die vrijdag 29 maart door Millingen trekt zal
dit jaar eens helemaal andersom doortrekken. De optocht vertrekt om 20:11 uur en zal dus al
een paar minuten later in het centrum te zien zijn
Nee de deelnemers
rijden en lopen niet achteruit, maar de route wordt omgedraaid.
Prikkelarm...

Foto: archief: © Bert Roodbeen.

Zaterdag 30 maart trek er door Groesbeek om 20.11.uur ook een halfvasten lichtoptocht.

In Millingen en omstreken wonen ook kinderen met autisme. Ook zij vinden het heel erg leuk
om naar de mooie gekleurde en verlichte stoet te kijken. Mensen met autisme ervaren prikkels
van buitenaf vaak veel intenser. Daarbij zijn harde geluidsprikkels extra belastend. Dat in
combinatie met alle andere indrukken van een optocht wordt het vaak net iets teveel. En toch
willen wij deze kinderen ook de kans te geven om een leuke optocht te kunnen bekijken. In
samenwerking met de Werkgroep Autisme Millingen (WAM) proberen we een deel van de
optocht prikkelarm te maken. Geen heel nieuw fenomeen, want met verschillende kermissen in
de regio is dit al een groot succes. Hoe gaan we dat doen? Optocht: Dus de..optocht vertrekt
dit jaar vanaf de van Lijndenstraat (net zoals met de gewone optocht). Daarna trekt de optocht
linksaf over de Heerbaan richting het centrum. Bij de Ruijsdaelstraat linksaf en via een klein
stukje wethouder Arntzstraat door naar de wethouder Koenenstraat. Vervolgens trekt de
optocht door de Burgemeester Hermsenstraat linksom en via de Burgemeester Eijckelhofstraat
richting Gelderse Poort. Op de Rijndijk zal het eindpunt zijn. De optocht komt dus gewoon
overal maar heeft een aantal voordelen. Het centrum van het dorp zal de optocht als eerste te
zien krijgen. Vooral voor ouders met kinderen is het nu mogelijk om de optocht een uur eerder
te zien op het drukste stuk. De kinderen kunnen dan nog lekker op tijd op bed liggen. Op het
drukste deel van de optocht is nu een mooie aaneengesloten optocht te zien zonder dat op het
hoogtepunt de optocht al aan het ontbinden en vastloopt als voorgaande jaren wel eens het

1/2

Lichtoptocht MILLINGEN een keertje andersom en gedeeltelijk Prikkelarm

geval was. En nog belangrijker, het is ook een mooie kans voor een nieuw experiment

We proberen het laatste stukje van de optocht geluidsarmer te maken, en daardoor prikkelarm.
Bij het indraaien van de Burgemeester Eijckelhofstraat tot aan de Rijndijk zal het geluidsniveau
van de deelnemers terug gedraaid worden naar 80 DbA. Dat lijkt weinig verschil, maar u zult
merken dat het verschil in geluidsniveau dan aanzienlijk is want met de gewone optocht is dat
maximaal 90 DbA. Dit experiment zal uiteraard samen met de deelnemers vantevoren goed
worden doorgesproken. Foto: © Bert Roodbeen.
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