Kermis (11/12 sept) doen
we dit jaar samen!
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten komt de
Kermis van Verstappen dit jaar niet meer in Aijen.
Dat wil gelukkig niet zeggen dat er geen kermis
komt want ook voorgaande jaren werd een groot
deel van de kermis door vrijwilligers geregeld.
Nooit eerder was de kermis 100% door en voor
Aijen. Daarom zoeken we voor dit jaar extra
handen voor het opbouwen en afbreken. Meld je
dus snel aan voor de opbouw- of afbreekgroep op
contact@dorpsraadaijen.nl of spreek een lid van
de dorpsraad aan (Dio, Nicole, Rosalie, Herbert of
Marcel).

Zonder jullie krijgen we dit niet voor elkaar!

Heropening Bietjestuin!
Goed nieuws. Stichting Speeltuin Aijen heeft
ervoor gezorgd dat de Bietjestuin er weer komt.
De nieuwe locatie is gevonden op de loswal. 30
Mei om 13:00 is de feestelijke opening van
de speeltuin. We willen alle kindjes uit Aijen
vragen om met ons de Loswal kleurrijk te maken.
We zorgen zelf voor stoepkrijt. Daarna wordt de
speeltuin officieel geopend.

Aijerdijk opnieuw gelegd
De net aangelegde Aijerdijk bleek niet aan de
kwaliteitseisen te voldoen en daarom heeft de
aannemer de opdracht gekregen het asfalt opnieuw
te leggen. Dit zal waarschijnlijk in de maand juli
plaatsvinden en ongeveer 2 weken duren. De
exacte datum en duur zal afhankelijk zijn van de
weersomstandigheden. De gemeente Bergen zal de
exacte datum publiceren wanneer die bekend is.

Buitengewoon Goed Werk
maait de Loswal
We hebben dit jaar
Buitengewoon Goed Werk
gevraagd om de Loswal
te maaien en dat hebben
ze geweldig gedaan. Onze
complimenten en we hopen op
een langdurige samenwerking.

Samen voor Aijen
Een prettig en mooi dorp maak je samen. Zijn er
zaken die je aan wilt pakken? Heb je ideeën? Zoek
je medebewoners die iets van de grond willen
krijgen? Neem dan contact op met de dorpsraad
via contact@dorpsraadaijen.nl. We helpen je graag
om elkaar te vinden en ondersteunen met plezier
plannen die de leefbaarheid van Aijen bevorderen.

Ook houden we een kleurwedstrijd. Iedereen mag
zijn droomspeeltuin tekenen op een a4tje en de
mooiste tekening wint een prijs.
Ervaart u overlast of ziet u ongewenste
situaties?
Laat dit dan weten aan:
Gemeente: 0485 34 83 83 tijdens kantooruren.
Straatcoaches: 06 39 35 56 97 (ook via whatsapp)
onregelmatig tussen wo-zo van 19:00 tot 23:00.
Politie: Bij spoed: bel 112 (gratis) Geen spoed: bel
0900-8844

