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Maatregelen voor Wmo- en OV-reizigers van Avan 
In verband met het coronavirus, heeft Avan enkele maatregelen ingesteld om het 
vervoer zo veilig mogelijk te houden. Avan volgt hierin de adviezen van het RIVM. 
Afgelopen maanden zijn er relatief weinig Wmo- en OV-ritten geboekt bij Avan. Nu 
in heel Nederland de maatregelen weer wat versoepelen, is er ook een stijging in 
het vervoer te zien. Daarom de huidige maatregelen voor u op een rijtje.

Aangepaste reistijden
Het advies is enkel te reizen indien dit 
noodzakelijk is en wanneer u in goede ge-
zondheid bent. Dit voor de veiligheid van 
uw gezondheid en die van anderen. Mo-
menteel zijn de reistijden van Avan:
Wmo-vervoer maandag t/m zondag 
08:00 - 00:00 uur
OV vervoer maandag t/m vrijdag 
06:00 - 00:00 uur
OV vervoer zaterdag t/m zondag 
08:00 - 00:00 uur
In het Wmo-vervoer worden op werkdagen 
van 08:00 - 10:00 uur enkel ritten gereden 
in verband met ziekenhuisafspraken. Voor 
overige reizen met een Wmo-pas, kunt u 
pas vanaf 10:00 uur gebruik maken van 
Avan.

Maatregelen m.b.t. reserveringen
• Momenteel kunt u enkel telefonisch uw 
rit reserveren. Dit om te garanderen dat het 
callcenter van Avan u de laatste informatie 
kan geven bij een ritboeking. U reserveert 
een rit door te bellen naar 0900 - 734 46 
82 (2,8 cent per minuut + 9,5 cent startta-
rief + gebruikelijke belkosten).
• U kunt ritten tot 7 dagen vooruit boeken. 

Op dit moment is het niet mogelijk verder 
vooruit te boeken, omdat de maatregelen 
kunnen veranderen en Avan wil garande-
ren dat u veilig wordt vervoerd.
• Een rit dient u uiterlijk twee uur van te-
voren te boeken. Wilt u om 13.00 uur een 
rit reserveren? Zorgt dan dat u voor 11.00 
uur belt met de reserveringslijn. Zo kan het 
callcenter u direct informeren of er nog vol-
doende ruimte is voor u om de rit te boe-
ken.
• Door de huidige richtlijnen zijn er minder 
voertuigen en chauffeurs beschikbaar dan 
voorheen. Door bovenstaande maatrege-
len kunnen wij u beter informeren over de 
huidige situatie en mogelijkheden als u een 
rit wilt reserveren.

Maatregelen m.b.t. de rit
• Tijdens de rit wordt er ten minste 1,5 
meter afstand gehouden. Om ook de mi-
nimale afstand in het voertuig te kunnen 
respecteren, vervalt de mogelijkheid voor 
reizigers om voorin te zitten of met een 
personenauto te reizen. Deze ritten kunnen 
niet worden geboekt.
• Vanwege de extra risico’s op besmetting 
voor u als reiziger, voor chauffeurs en daar-

mee voor andere reizigers, wordt er op dit 
moment geen kamer tot kamer vervoer uit-
gevoerd. De chauffeur haalt u bij en brengt 
u tot aan de voordeur / centrale ingang. U 
wordt verzocht er zelf voor te zorgen dat 
u klaar staat en dat, indien nodig, iemand 
klaar staat om u naar uw kamer/woning te 
brengen.
• De 1,5 meter afstand betekent ook dat de 
chauffeur u niet meer kan helpen met het 
in- en uitstappen, ondersteunen tijdens 
het lopen en het in- en uitladen van bij-
voorbeeld een rollator, boodschappen of 
andere bagage.
• Contante betalingen zijn niet meer mo-
gelijk. Wij adviseren u om te betalen via 
automatische incasso. Bij deze manier van 
betalen is er geen contact met de chauf-
feur nodig. U kunt hiervoor bellen met de 
klantenservice via 0900 - 463 65 26 (2,8 

cent per minuut + 9,5 cent starttarief + ge-
bruikelijke belkosten). Er zijn vanaf heden 
geen extra kosten verbonden aan betalen 
via automatische incasso. PIN betalingen 
in het voertuig zijn nog wel mogelijk. De 
chauffeur desinfecteert de PIN terminal na 
iedere betaling.

Houd de website in de gaten
Avan houdt de vervoersprotocollen en de 
regels van de overheid en de RIVM nauw-
lettend in de gaten. Op basis daarvan wor-
den ook de maatregelen van Avan aange-
past om zoveel mogelijk vervoer op een 
veilige manier te kunnen aanbieden. Deze 
maatregelen worden weergegeven op de 
website www.avan-vervoer.nl. Wij advi-
seren u voor elke ritboeking de website te 
raadplegen voor de juiste informatie.

Raadsvergadering 
Politieke Avond Montferland 11 juni 2020

De eerstvolgende Politieke Avond Montferland staat gepland op 11 juni.
Kijk voor de actuele agenda op www.montferland.info/gemeenteraad

Volg de gemeenteraad op Twitter @raadmontferland of via Facebook Gemeente-
raad Montferland.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Bouwen

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Heideweg 1 te Didam, 6942 NS; het verbouwen en uit-

breiden van de woning en bouwen van een garage-ber-
ging (ontvangen 27-05-2020)

-  Hoge Distelweg 3 te ’s-Heerenberg, 7041 EN; het plaat-
sen van een schutting (ontvangen 22-05-2020)

-  Korte Klauwenhof 2 te Didam, 6942 HW; het verbouwen 
van kantoorruimte t.b.v.zelfstandige inwoning (ontvan-
gen 20-05-2020)

-  Montferlandsestraat 5 te ’s-Heerenberg, 7041 CJ; het 
vervangen van een poort (ontvangen 27-05-2020)

-  Op den Dam 3 te Azewijn, 7045 BC; het dicht maken van 
de garage (ontvangen 25-05-2020)

-  Tolweg 13 te Didam, 6942 PE; het vervangen van het dak 
van de schuur (ontvangen 24-05-2020)

-  van Voorstweg 2 te Didam, 6941 RV; het uitbreiden van 
de woning (ontvangen 25-05-2020)

-  Vincwijcweg 12 te Didam, 6941 RG; het oprichten en in 
werking stellen van 8 lichtmasten (ontvangen 25-05-
2020)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt 
u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de des-

betreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op 
locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Hagelcruijsweg te Stokkum, 7039 BA; het slopen van een 

garage (verzonden 25-05-2020)
-  Heideweg 15 a te Didam, 6942 NS; het verwijderen van 

asbest (verzonden 25-05-2020)
-  van Voorstweg 3 te Didam, 6941 RV; het verwijderen van 

asbest (verzonden 25-05-2020)

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  De Kamp 2 te ’s-Heerenberg, 7041 ZA; het vervangen van 

de carport voor een stenen berging (verzonden 26-05-
2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Buiten behandelinstelling aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Gildestraat 32 te Stokkum, 7039 AR; het vergroten van 

de schuur (verzonden 28-05-2020) Rechtsmiddel: be-
zwaar

Verleende omgevingsvergunning
-  Braamtseweg 8 te Kilder, 7035 CT; het vergroten van het 

woonhuis door middel van een aanbouw (verzonden 
20-05-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

-  Grote Huilakker 5  te Didam, 6942 RC; het realiseren van 
een woning (verzonden 26-05-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  Hooglandseweg 5 te Braamt, 7047 CL;   het vervangen 
van 7 kozijnen (verzonden 26-05-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteit hande-
len in strijd met regels ruimtelijke ordening
-  Het Wijdeveld 28 te Kilder, 7035 DN; het uitbreiden van 

de woning (verzonden 26-05-2020). Rechtsmiddel: be-
zwaar

-  Heeghstraat 45 te Didam, 6942 PG; het verbouwen 
van de voormalige boerderij (verzonden 28-05-2020) 
Rechtsmiddel: bezwaar



Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

M. Gerrits Strobloemstraat 22, 
Didam

20-05-2020

VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF 
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft  u vragen of wilt u de in de open-
bare bekendmaking genoemde stukken 
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch 
contact met ons op te nemen en een af-
spraak te maken. Gedurende de inzage-
termijn kunt u schrift elijk of mondeling 
zienswijzen indienen.

BENT U HET NIET EENS MET EEN 
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst te-
lefonisch contact met ons op te nemen. 
We nemen samen met u het besluit door. 
Als we er niet uitkomen, kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente of een beroepschrift bij 
een rechter (zie: www.rechtspraak.nl). 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaar- of 
beroepschrift indient binnen zes weken 
na de dag dat het besluit op de wettelijk 
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
(bijvoorbeeld door toezending aan de-
gene die het besluit heeft aangevraagd). 
Daarmee voorkomt u dat het niet meer 
behandeld wordt.

BEZWAAR
U kunt uw bezwaarschrift digitaal 
indienen. Op www.montferland.info/
bezwaarmaken vindt u het formulier 
‘bezwaarschrift indienen’ en daar treft 
u alle informatie aan. Voor het digitaal 
indienen van een bezwaarschrift heeft 
u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw 
bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. 
Uw bezwaarschrift stuurt u aan het in 

de bekendmaking genoemde bestuurs-
orgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffings-
ambtenaar, burgemeester of de raad) 
van de gemeente Montferland. De ter-
mijn van indiening van een bezwaar-
schrift is zes weken en gaat in op de dag 
nadat het besluit op de wettelijk voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt (vaak 
de verzenddatum). Het bezwaarschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk in-
dienen bij de in de bekendmaking ge-
noemde rechter. De termijn van indie-

ning van een beroepschrift is zes weken 
en gaat in op de dag nadat het besluit 
is bekendgemaakt. Het beroepschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het beroep.

VERZOEK VOORLOPIGE 
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of be-
roepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dat betekent dat het besluit blijft 
gelden in de tijd dat het bezwaar- en 
beroepschrift in behandeling is. Voor 
sommige zaken duurt die weg te lang, 
gelet op uw belangen. In spoedeisende 
gevallen kan dan daarnaast een voor-
lopige voorziening getroffen worden. U 

kunt een schriftelijk verzoek om voor-
lopige voorziening sturen naar de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland, Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders 
de in de bekendmaking genoemde Voor-
zitter van de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een electronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
Verleende omgevingsvergunning, activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening
-  Grote Huilakker 9  te Didam, 6942 RC; het oprichten van 

een woning (verzonden 26-05-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

-  hoek Bievankweg - Oude Beekseweg te Didam, kad. 
gem. Didam, sectie N, nr. 633, 6942; het plaatsen van 
een antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie 
(verzonden 28-05-2020)

 Milieu
Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer 
bekend dat de volgende melding is ingediend op grond 
van:
het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor de Hogenend 94 te Didam.
De melding betreft het wijzigen van de bedrijfsvoering.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.
Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

Melding Algemene Maatregel van Bestuur
Burgemeester en wethouders maken op grond van het 
bepaalde in artikel 8.41, 4e lid, van de Wet milieubeheer 
bekend dat de volgende melding is ingediend op grond 
van:

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer voor de Bergvredestraat 7 te Didam.

De melding betreft het veranderen van het kunststofver-
werkingsbedrijf.

Het Activiteitenbesluit is van toepassing.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na pu-
blicatie.

 APV / Bijzondere wetten
Burgerzaken
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten de bijhouding van 
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

  
Rechtsmiddel: Bezwaar

‘Samen maken we de Bloemenbuurt groener’
“Wat ons ultieme doel is? De Bloemenbuurt een stukje groener en daardoor mooi-
er maken.” Aan het woord is Monique Boerboom. Samen met buurtgenoot Lies-
beth Becker staat ze aan de wieg van de nieuwe ‘werkgroep Groen’, die zich inzet 
voor een groene Bloemenbuurt!

Binnenkort staat  de eerste activiteit op de 
agenda. Op zaterdag 6 juni wordt er een 
groenschouw gehouden in de Bloemen-

buurt. “Dat is een wandeling die inzicht 
moet geven hoe groen de Bloemenbuurt is 
en op welke punten acties nodig zijn”, legt 

Kijk voor meer informatie over de wijkvernieuwing van de Bloemenbuurt Didam op: 
www.bloemenbuurtdidam.nl of volg de Facebookpagina Bloemenbuurt Didam.

Liesbeth Becker uit. “Want hoewel deze 
buurt ‘de Bloemenbuurt’ heet, kunnen we 
best nog wat nieuwe en groene stappen 
zetten.”
We ontmoeten de dames nabij het nieuwe 
speeltuintje aan de Lupinestraat in Didam. 
Monique Boerboom: “Er zijn inmiddels 
prachtige plannen gemaakt voor de herin-
richting van het groen in de straten waar 
huurwoningen van Plavei staan. Hierbij 
werden zowel huurders als woningeigena-
ren betrokken. Wij vinden het nu een goed 
idee om ook wat specifieker te kijken welke 
ideeën er leven bij woningeigenaren voor 
hun eigen straten en buurten. Die dus bui-
ten het plangebied vallen.”

Duurzame visie
En precies daarom staat de groenschouw 
binnenkort op het programma. Het ini-
tiatief past in de duurzame visie van de 
Bloemenbuurt. Zo wil de wijk aardgasloos 
worden en daar past ook aandacht voor 
groen bij. Als onderdeel van de Wijk van de 
Toekomst. 
De Werkgroep Groen nodigt buurtbewo-

ners uit om mee te lopen met de groen-
schouw of zich aan te melden voor de 
Werkgroep. “Iedereen is welkom. Door mee 
te lopen komen we er samen achter wat er 
precies leeft en waar behoefte aan is. Al-
leen samen kunnen we de Bloemenbuurt 
een beetje groener en leefbaarder maken”, 
aldus Monique Boerboom, die aangeeft 
dat er ook al wat ideeën zijn. Zo wordt er 
waarschijnlijk een plantenasiel opgericht 
om bloemen en planten die in de ene tuin 
overbodig zijn of weg moeten vanwege de 
renovatie, tijdelijk te verplanten. Liesbeth 
Becker: “We staan overal open voor. Een 
moestuin? Meer speelgelegenheid voor 
kinderen? Het kan allemaal wanneer we 
als buurt samen de schouders er onder zet-
ten.” 

Wil je meelopen met de groenschouw? 
Geef je op bij Liesbeth Becker, e-mail: 
liesbethbecker1966@gmail.com of 
door middel van een briefje (voor 1 juni): 
Rozenstraat 78 in Didam. Vermeld daar-
op je naam, adres en telefoonnummer.Liesbeth Becker en Monique Boerboom initiatiefnemers werkgroep Groen. 

 bron: foto Sjoerd Geurts.



Samen isoleren in de Bloemenbuurt
“Veel mensen isoleren hun woning, plaatsen ook boven dubbel glas, maar zetten 
daar in de winter overdag wel het raam open. Dat is niet slim omdat dan de warm-
te weer ontsnapt.”

Aan het woord is Erwin Reuterink, energie-
adviseur van Agem Energieloket. We kijken 
en luisteren deze doordeweekse avond mee 
tijdens de online informatiebijeenkomst 
voor bewoners van de Bloemenbuurt met 
als thema ‘Samen isoleren in de Bloemen-
buurt’. Bijna 25 mensen hebben zich aan-
gemeld en via de livestream volgen veel 
meer huisgenoten het boeiende ‘webinair’. 
De avond is een initiatief van de gemeen-
te Montferland en wordt in samenwerking 
met Agem Energieloket gehouden. Vooral 
woningeigenaren hebben zich aangemeld, 
omdat de huurwoningen door woningcor-
poratie Plavei onder handen worden ge-
nomen. De bijeenkomst begint met eerste 
conclusie: een groot deel van de woningen 
in de Bloemenbuurt is niet optimaal geïso-
leerd. “En dat is een gemiste kans”, vindt 
presentator Karolien Dekkers, buurtbege-
leider van het Energieloket. “Met goede 
woningisolatie woon je comfortabeler, 
wordt jouw energierekening lager en draag 
je bij aan een beter klimaat.”

Vragen via chat
De avond is verder vooral opgebouwd 
rond de presentatie van Erwin Reuterink. 
Er kunnen via de chat vragen worden ge-
steld, waar veelvuldig gebruik van wordt 
gemaakt. De antwoorden komen van Er-
win, Karolien en procesbegeleider Char-
lotte Post. Heel boeiend zijn de warmte-
foto’s die afgelopen winter zijn gemaakt 
van de woningen in de Bloemenbuurt. Ze 
geven een soms ontluisterend beeld van 
de ‘warmtelekkages’. Is de kleur geel, dan 
gaat er veel warmte verloren. Kieren, na-
den, ramen die open staan of enkel glas 

blijken de oorzaak. Het wordt allemaal 
‘pijnlijk’ zichtbaar. “Maar ook langs schoor-
stenen en woning scheidende wanden zien 
we veel warmte het huis uit gaan”, conclu-
deert Erwin Reuterink. Hij legt uit hoe het 
werkt. Warmte stijgt in een woning. “En 
daarom moet je overdag ook geen raam 
boven open zetten. Dan stijgt de warmte 
namelijk naar boven, zorgt het voor een 
koude trek langs de voeten en verdwijnt de 
warmte vervolgens naar buiten.”
Tussendoor stelt Karolien digitale vragen. 
Daaruit blijken veel mensen al iets aan iso-
latie te doen, maar veel anderen moeten er 
nog mee aan de slag. Een lagere energiere-
kening vinden veel bewoners een mooi toe-
komstbeeld. Maar ook een stuk comfort en 
aandacht voor het milieu tellen mee. Erwin 
benadrukt dat goede isolatie van belang is. 
“Die zorgt dat warmte in de zomer buiten 
blijft. Een airco is dus echt niet de eerste 
maatregel die je moet nemen.” 
Tijdens de bijeenkomst passeren alle iso-
latiemogelijkheden de revue: dakisolatie, 
gevelisolatie, vloerisolatie en isolerende 
beglazing. In een speciale werkgroep wordt 
hier verder naar gekeken.

Wilt u meer informatie of meedoen met 
de klankbordgroep?
Kijk ook op: www.montferland.info (duur-
zaam wonen) of op www.agem.nl/ener-
giebesparen voor meer tips en informatie 
over uw huis isoleren.
Wilt u zich aanmelden voor de klank-
bordgroep Isoleren en besparen of meer 
informatie, dan kan dat via coördinator 
Charlotte Post van het Spectrum, email: 
c.post@spectrumelan.nl.

Werkgroep Isolatie: samen aan de slag
Isoleren zorgt niet alleen voor meer comfort in huis, maar ook voor een (veel) la-
gere energierekening. De nieuwe werkgroep ‘Isolatie en besparen’ wil de isolatie-
kansen voor woningeigenaren in de Didamse Bloemenbuurt in kaart brengen. De 
werkgroep zoekt nog wel versterking.

Misha Jongsma is een van de initiatiefne-
mers van de nieuwe werkgroep. Hij woont 
aan de Rozenstraat en heeft zijn woning de 
laatste jaren grotendeels geïsoleerd. Misha 
wil zijn ervaring graag in de nieuwe werk-
groep delen met andere buurtbewoners 
met een eigen woning.
“Ik woon samen met mijn echtgenote Lies-
beth zo’n vijftien jaar in de Bloemenbuurt”, 
vertelt Misha. “In een aanvankelijk amper 
geïsoleerde woning uit de jaren zestig. In de 
loop van de tijd hebben we zelf een aantal 
zaken aangepakt. Zoals nieuwe kozijnen 
met dubbel HR++  glas op beide verdiepin-
gen en een geïsoleerd dak. De warmtefo-
to’s die Agem Energieloket in opdracht van 
de gemeente Montferland heeft gemaakt, 
lieten zien dat ons huis toch nog veel 
‘warmtelekkage’ kent. Daarom hebben we 
volgende stappen gezet. De spouwmuur is 
net geïsoleerd en we gaan aan de slag met 
de vloer. Er liggen nog genoeg kansen om 
meer te doen aan de isolatie. De maatrege-
len hebben effect. Het is prettig wonen en 
we kregen vorig jaar 650 euro terug van de 
energierekening. Een bijkomend effect is 

dat wanneer je hiermee bezig bent, je au-
tomatisch ook je woongedrag aanpast. We 
hebben inmiddels ledverlichting, zetten de 
kachel in de winter eerder uit en kijken sa-
men met de buren naar zonnepanelen.”
De nieuwe werkgroep komt voort uit de be-
staande Klankbordgroep en wil met buurt-
bewoners optrekken om een gezamenlijke 
isoleringsslag te maken. Mogelijk met on-
dersteuning van Agem Energieloket. “Je 
leert van elkaar, ziet welke mogelijkheden 
er zijn en samen kun je heel scherp inkopen. 
Een win-win situatie voor iedereen.”
Misha Jongsma heeft zichzelf aangemeld 
als het eerste lid van de werkgroep en 
hoopt dat vele buurtbewoners hem vol-
gen. “Uit de buurtenquête blijkt dat veel 
bewoners interesse hebben in het onder-
werp.  Waarom zou je het alleen voor jezelf 
uitzoeken? Samen is leuker en efficiënter.”
Bewoners die zitting willen nemen in de 
werkgroep of eerst meer informatie zoe-
ken, kunnen zich aanmelden bij Charlotte 
Post (coördinator klankbordgroep Wijk 
van de Toekomst) door een e-mail te stu-
ren naar c.post@spectrumelan.nl.

Kijk voor meer informatie over de wijkvernieuwing van de Bloemenbuurt Didam op: 
www.bloemenbuurtdidam.nl of volg de Facebookpagina Bloemenbuurt Didam.

Op de foto Misha Jongsma voor de buitenmuur waar de gaten nog zichtbaar zijn na de 
spouwmuurisolatie.  Foto bron: Sjoerd Geurts


