
26 & 27 februari carnaval 
in het Veerhuis 
Op zaterdag 26-2 is er van 18:00 tot 02:00 de 
Knotgekke Zaoterdag met het aftreden van prins 
Giel, de uitkomst van jeugdprins(es) en dan ‘GAS 
D’R OP!!’ 
 
Zondag 27 februari is er van 11:00 tot 14:00 het 
Kriebelbal. Gezellig carnavallen voor groot en 
klein.
 

12 maart Aijen doet!
Op zaterdag 12 maart om 10:00 willen we de 
handen uit de mouwen steken om Aijen weer 
wat mooier en schoner te maken. Zo willen we 
bijvoorbeeld de Loswal klaarmaken voor de lente.  
 
Kom je helpen of heb je nog een idee voor die 
dag? Laat het dan weten door een berichtje te 
sturen naar contact@dorpsraadaijen.nl of een 
appje/SMS naar Dio op 0610522187. Dan weten 
we hoeveel koffie en koek we moeten regelen.

 
Äöje of Uije?
Henk Erren uit Afferden heeft het plan opgevat om 
de plaatsnaamborden van de dorpen uit Bergen 
te voorzien van dialectnamen. De gemeenteraad 
kan zich hierin vinden en nu is het de vraag wat 
de juiste dialectnaam is. In de plaatsnamenlijst 
van het dialectenboekje Veldeke staat Aijen 
geschreven als Äöje. Vaak wordt Aijen ook 
geschreven als Ui-je of Uije.  
 
We zijn benieuwd hoe jij hierover denkt. Je kunt op 
de website van de dorpsraad stemmen op  
www.dorpsraadaijen.nl/aoje-of-ui-je of je voorkeur 
laten weten door een berichtje te sturen naar Dio 
op 0610522187

21 maart Openbare 
vergadering
 
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. 

 
 

28 mei Dorpsfeest 
Wat er gaat gebeuren is nog een verrassing, maar 
zet de datum vast in je agenda: 28 mei - Dorpsfeest 
Aijen.
 

Köpkesmert 
Zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben 
is de Köpkesmert dit jaar niet doorgegaan. Het 
kerkbestuur heeft daartoe besloten omdat het met 
de regels voor corona moeilijk in te schatten was 
wat wel en niet mogelijk was. Ze hopen volgend jaar 
de traditie weer voort te zetten.

Meedoen met de 
dorpsraad? 
Woon je in Aijen en heb je goede ideeën, talenten 
of een motivatie om het beste uit Aijen te halen? 
Wil je meebeslissen over de verdeling van het 
gemeenschapsgeld? Wil je je inzetten voor ons 
dorp? Mail dan naar contact@dorpsraadaijen.nl 
voor meer informatie.


