
 
Petitie Kermis Obdam (8 september 2022) 
 
Aan het college van B&W en de raadsleden van Obdam, 
 
Iedere dinsdagmiddag geef ik als vrijwilliger aan de bewoners van woonzorgcentrum De 
Horstenburgh in Obdam een presentatie op een groot beeldscherm over onderwerpen die 
zich afspelen of betrekking hebben op de buurt en in de regio. 
Omdat deze mensen weinig tot nooit buiten het zorgcentrum komen, haal ik daardoor 
iedere week buiten een beetje naar binnen.  
Zo ‘neem ik ze mee’ naar de geschiedenis van de buurt,’ brengen' we een ‘bezoekje’ aan een 
molen, of ‘maken’ we een ‘online wandeling’ door het dorp. Zo blijven de bewoners toch 
betrokken bij wat zich in de omgeving afspeelt.  
Zo ook kwam de kermis ter sprake en lieten de bewoners weten dat de kermis langs hen 
heen was gegaan. Er was 1 bewoner met haar familie op de kermis geweest maar dat was 
met een rollator op een hobbelig veld geen succes.  
Wel hadden ze genoten van de 1e deun, waardoor er veel verklede dorpelingen langs De 
Horstenburgh kwamen en er regelmatig een praatje werd gehouden en er veel werd 
gezwaaid. 
Nu er een petitie gaande is om de kermis weer in het dorp te houden wilden zij ook graag 
daaraan mee doen. Online op de petitie reageren is voor de bewoners niet mogelijk en 
daarom hebben we samen besloten het op deze manier te doen. 
 
De deelnemers van de Beleeftv spreken zich unaniem uit voor het plan om de 
kermis weer in het hart van het dorp te houden. 
 
De belangrijkste argumenten daarbij zijn: 
 

- Gezelligheid en reuring in het dorp 
- Je deelgenoot voelen van de gemeenschap 
- De gesprekken voor de deur met bekenden 
- De onderlinge verbondenheid met elkaar 
- Een gebeurtenis om naar uit te kijken 
- De wandeling over de kermis 

 
De deelnemers van de Beleeftv-middag hopen dat ook hun mening tijdens de 
besluitronde binnen de gemeenteraad een plek zullen krijgen.  
 
Beleeftv groep Horstenburgh, 
 
Ineke Donckerwolcke 
 
 


