
Openbare vergadering 
wordt verzet 
Hoewel het nog niet officieel naar buiten was ge-
bracht, hadden we een openbare vergadering ge-
pland op 20 mei. Wegens 2 presentaties die niet 
door kunnen gaan en nog open vragen over het 
Veerhuis, hebben we besloten de vergadering uit te 
stellen naar een later moment dit jaar. 

AED’s in Aijen 
De gemeente heeft AED’s beschikbaar gesteld voor 
de verschillende dorpen. In Aijen is een nieuwe 
AED geplaatst bij het Veerhuis naast de mini-bieb. 
Aan de  Aijenseweg 24B hing er al een.  (Vergeet 
ook niet af toe een boek te halen en/of brengen bij 
de mini-bieb.)

Koningschieten wordt uit-
gesteld 
In verband met het ongeluk van de koning (Koen) 
van het Aijense St. Antonius Gilde en de toestand 
waarin hij nu verkeert, heeft het bestuur van het Gil-
de besloten om het Koningschieten dat 1e pinkster-
dag was gepland, uit te stellen. Het gaat inmiddels 
al iets beter. Wij wensen Koen een spoedig herstel 
toe.

Kaliwaal 41 
Op 11 mei zijn een 40-tal Aijenaren op excursie ge-
weest naar de Kaliwaal. Deze zandinstallatie wordt 
ingezet in het kader van Maaspark Well. Op verzoek 
van de dorpsraad gaf Kampergeul een uitgebreide 
en goed verzorgde rondleiding.

Patrick en Uly bedankt! 
Zoals jullie waarschijnlijk wel gezien hebben is het 
bootje op de Loswal weer terug en bovendien hele-
maal opgeknapt. Patrick en Uly hebben zich hiervoor 
ingezet en we bedanken ze voor het mooie resultaat!

Historisch Archief Aijen 
zoekt nieuwe leden 
Recent is de website van het archief vernieuwd. 
Deze website is een grote en onmisbare bron van 
informatie voor de geschiedenis van ons mooie 
dorp. Nieuwsgierig? Kijk dan op de site voor een 
prachtig stukje historie:  www.archiefaijen.nl 
 
Om te voorkomen dat deze rijkdom in de vergetelheid 
zal raken, is Historisch Archief Aijen op zoek naar nieu-
we (bestuurs)leden die gepassioneerd zijn over Aijen.  
Bel of mail als je interesse hebt naar archiefaijen@
hotmail.com / 06-22227669.
 
Als je geen lid wilt worden, maar het archief toch fi-
nancieel wilt steunen, dan kan dat ook via de pagina 
Steun Historisch Archief Aijen op de website.

De kapel met oorlogsschade


