Wel mis. Geen kermis.
Ondanks de inzet van de Werkgroep Kermis*
is het helaas niet gelukt om de kermis van 11
& 12 september dit jaar door te laten gaan. De
strenge coronaregels gelden ook voor een klein
dorp als het onze. Daardoor zijn de benodigde
maatregelen buiten verhouding. De Werkgroep
Kermis heeft daarom besloten de kermis uit te
stellen.
Dat wil niet zeggen dat het hele feest nu van de
baan is. De werkgroep gaat met goede moed aan
de slag om in het najaar of de winter van dit jaar
een mooi dorpsfeest te organiseren. Hopelijk zijn
dan alle maatregelen van de baan.
Gelukkig gaat de Heilige mis op zaterdag 11
september om 19:00 in de kapel wel door. Het
is een bijzondere mis, omdat het de laatste keer
is dat Pastoor Janssen deze mis zal voorgaan.
We hopen dat u ook komt en gaan ervan uit dat u
gevaccineerd bent (of zich heeft laten testen).

Werkgroep Kerstviering
zoekt nog handen.
We willen dit jaar weer iets moois organiseren.
Hopelijk wilt u en/of uw vrienden of familie helpen
met het bedenken en uitvoeren van een mooie
samenkomst voor Aijen. Stuur een berichtje naar
contact@dorpsraadaijen.nl of spreek een van de
leden aan (Herbert, Nicole, Rosalie, Dio of Marcel).

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.

*De Werkgroep Kermis bestaat uit: Kim Zegers,
Bram Hesen, Geert Josten, Nicole Valckx, Ruth
Megens, Stan Martens, Ton Wijnhoven, Anneke
Toonen en Hans de Bruin.
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

Brandweer en dijkwacht
bedankt!
Tijdens het hoge water hebben we veel gehad aan
de tijd en energie die zowel de brandweer als de
dijkwacht hebben gestoken in het helpen van ons
dorp. De Dorpsraad heeft de Brandweer onlangs
een presentje aangeboden in de kazerne, en ook
de Dijkwachten zullen snel worden bezocht.

