
Kermis in Aijen
10 en 11 september

Zoals jullie wellicht weten, is het dit jaar voor
de laatste keer Kermis in Aijen.
De kermis vindt plaats op zaterdag 10- en zondag
11 september op het grasveld, gelegen bij de
St. Antoniuskapel in Aijen.

Hierbij het programma:
- Zaterdagavond 10 september om 19.00 uur

vindt er een Heilige Mis plaats in de
St. Antoniuskapel in Aijen. Deze wordt
opgedragen door pastoor Blom.

- Vanaf 20.00 uur tot 1.00 uur in de morgen,
een gezellige avond met DJ Dennis.

- Zondagochtend om 11.00 uur een ontbijt
voor de inwoners van Aijen.

- Om 14.00 uur gaan we gewoon verder met
de gezellige middag met vertier voor jong
en oud, met muzikale omlijsting.

Tevens vindt er op maandag 12 september vanaf
13.00 uur het traditionele prijs-toepen plaats in de
tent bij de kapel.

Ontbijt
Voor het ontbijt is een eigen bijdrage noodzakelijk
van € 7,50 per persoon en dient vooraf te worden
voldaan. Helaas is dit noodzakelijk voor de
bestelling van het ontbijt.

Opgeven
U kunt zich opgeven door het bedrag van € 7,50
per persoon over te maken op bankrekening-
nummer NL 51 RABO 0147 4087 76 t.n.v.
St. Dorpsraad Aijen onder vermelding van
“Ontbijt” uw naam én het aantal personen.
De uiterlijke inschrijf- en betaaltermijn is zondag
4 september a.s.

Voor de mensen die niet kunnen internetbankieren:

Aan de achterkant van deze nieuwsbrief vindt u
een strookje. Dit kunt u invullen en met contant
geld persoonlijk afgeven bij José Martens,
Aijenseweg 11 (Josemartens@ziggo.nl
0628510912).

Koningsschieten

17 september

Op zaterdag 17 september vindt bij het Aijense
Gilde het jaarlijkse Koningschieten plaats.

Om 14.00 uur is de bijeenkomst op het Gildeterrein
en om 14.30 uur begint het schieten op de “kop”
van de vogel; hieraan mag iedereen deelnemen.
De winnaar ontvangt een fles “snaps”.
Dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken
met het geweerschieten.
Als de kop eraf is, begint het feitelijke koning-
schieten voor leden van het Gilde.
Kom (zeker als nieuwe inwoner van Aijen) eens
kennis maken met het Gilde, iedereen is van harte
welkom.
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Nieuwsbrief Dorpsraad:
om over na te denken

Wat zou u ervan vinden om onze
nieuwsbrief voortaan alléén digitaal te
ontvangen?
Nu ontvangt u onze nieuwsbrief én digitaal
(voor de mensen die zich hiervoor hebben
aangemeld) én ook nog eens in de
brievenbus. Dat is dubbelop.

Om wat bewuster om te gaan met ons
gemeenschapsgeld, zouden wij het fijn
vinden als u zich aanmeldt voor de digitale
nieuwsbrief.
Dit scheelt ons de nodige drukkosten en het
laten bezorgen van de nieuwsbrief in uw
brievenbus.

Nu beseffen wij natuurlijk ook dat, met
name de ouderen onder ons, minder
digitaal vaardig zijn en/of helemaal nooit
iets op de computer doen.
Voor deze mensen wil de Dorpsraad de
Nieuwsbrief uiteraard graag bij u in de
brievenbus stoppen.

Om u aan te melden voor de digitale
nieuwsbrief, hebben wij uw e-mailadres
nodig. Echter, om uw e-mailadres te mogen
gebruiken, hebben wij uw schriftelijke
toestemming nodig. Dit in verband met de
AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

De Algemene verordening
gegevensbescherming is een Europese
verordening die de regels voor de
verwerking van persoonsgegevens door
particuliere bedrijven en overheidsinstanties
in de hele Europese Unie standaardiseert.

Wij gebruiken uw e mailadres- enkel en
alléén voor de mailinglijst van onze
nieuwsbrief.

Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten!

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij, ……………………………………………………… wonende ………………………………………………..
komen op zondag 11 september met ……………… personen naar het ontbijt van Aijen.

Eventuele opmerking(en)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………


