
28 mei: Dorpsfeest Aijen

Op zaterdag 28 mei aanstaande wordt er een
grandioos Dorpsfeest “Tussen de Dieken”
georganiseerd. De entree is de hele dag gratis.
De organisatie hoopt hier alle Aijenaren te
ontmoeten.
Dit is een initiatief van een aantal enthousiaste
dorpsbewoners die erin geslaagd zijn, dankzij
diverse sponsoren, een zeer gevarieerd
programma te organiseren.

Locatie: bij de kapel
Aanvangstijd: 13.30

Het Aijens Archief is tijdens het middagprogramma
aanwezig; hier kunt u een mooie impressie krijgen
over het Aijen van toen en nu.

Er zijn diverse activiteiten, zoals:
– kunst- en hobbymarkt
– huifkartocht door Aijen
– kleedjesmarkt
– speelattracties
– schminken
– live-muziek
– eten en drinken

Het avondprogramma start om 20.30 met
live-muziek van de 5-mansformatie Solid.
DJ Dennis zorgt voor de verdere muzikale
omlijsting van het avondprogramma.

Niet-Aijenaren zijn deze dag natuurlijk ook van
harte welkom!

Verkeersveiligheid:
telslangen

Ter hoogte van de wegversmalling bij d’n Boggerd zijn
door de gemeente telslangen neergelegd. Hiermee
wordt de verkeerssnelheid en -intensiteit gemeten. De
bedoeling is dat deze telslangen er tot na de
bouwvakvakantie blijven liggen.

Het wordt drukker in Aijen en er wordt veel te hard
gereden in het 30km-gebied. Dit leidt tot gevaarlijke
situaties.
Vooralsnog wordt men niet beboet.

Oproep vrijwilligers
Groengroep

De Groengroep is nog naarstig op zoek naar een
aantal enthousiaste vrijwilligers om mee te helpen ons
mooie dorpje schoon te houden.
Werkzaamheden zijn onder andere het schoonhouden
van De Loswal, opruimen van zwerfafval in en net
buiten Aijen.
Aanmelden kan via: info@dorpsraadaijen.nl

Oproep vrijwilligers
werkgroep Kermis

Voor de kermis op 11 september is nog een aantal
vrijwilligers nodig om de kermis tot een succes te
maken.
De avond voorafgaand aan de kermis (10 september)
staat er nog een mis en een gezellige avond gepland.
Heb je leuke ideeën en/of ben je creatief? Meld je
dan aan! Samen maken we er wat van.
Je kunt je aanmelden via info@dorpsraadaijen.nl.
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Oproep vrijwilligers
werkgroep Kerstmis 2022

Ook voor deze werkgroep is de Dorpsraad nog op
zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers om
het 2-jaarlijkse Kerstfeest tot een succes te maken.
Ook hiervoor kun je je aanmelden via
info@dorpsraadaijen.nl.

Loswalfeest
Noteer alvast in je agenda: dit fantastische
evenement staat gepland op 23 juli 2022.

Ook zij zoeken nog vrijwilligers die willen helpen op
de zaterdag met opbouwen/horeca en zondag met
afbreken/opruimen!
Aanmelden kan via stichtingloswal@gmail.com of
bij Bram H. , Stan R. of Rob C.
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