
Kerstviering

Op 18 december 2022 vindt in
De Melkfabriek de 2-jaarlijkse
kerstviering plaats; deze keer in de
vorm van een Noorse Kerstmarkt.

10.00 - 17.00 uur: Kerstmarkt
Kraampjes in kerstsfeer, kerstknutsels om te
maken of te kopen en bezoek van de kerstman.
Winterse hapjes en drankjes zijn voor eigen
rekening.

17.00 - 20.00 uur Kerstviering voor Aijen
Gezellig samenzijn met maaltijd en muziek,
Kerstzingo (muzikale meezing- kerst-bingo).

Hiervoor kunt u zich aanmelden door het
antwoordstrookje in te vullen en te retourneren
naar info@demelkfabriekbergen.
Graag voor 1 december a.s.!
De eigen bijdrage bedraagt € 7,50 per persoon
inclusief 2 drankjes.

Antwoordstrookje

Naam …………………………………………………..
geeft/geven zich op voor deelname aan het
Kerstdiner.

Aantal personen ………………………………………
Aantal kind(eren) ……………………………………..
in de leeftijd van ………………………………….jaar
Vegetarisch ja/nee      ……. maal
Veganistisch ja/nee    ……. maal

De Noorse kerst wordt gekenmerkt door allerlei
lekkere baksels.
Wij zoeken daarom Aijense thuisbakkers of
-baksters die het leuk vinden om iets te maken
voor deze kerstmarkt.
Zin en tijd? Meld je voor 1 december a.s. aan en
je ontvangt een uitgebreid recept (in het
Nederlands).
Aanmelden bij: info@demelkfabriekbergen.

Vervoer
Tussen 14.00 en 16.00 uur rijdt de Huifkar vanaf de
kapel. En in de avond vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur
terug naar de kapel.

Ook op onze website vindt u informatie:
www.dorpsraadaijen.nl/activiteiten-agenda/

U kunt de bijdrage van € 7,50 p.p. voor
1 december a.s.
a.s. overmaken op het nieuwe rekeningnummer:
NL 39 RBRB 8836 7607 32 t.n.v. Dorpsraad Aijen
o.v.v. Deelname Kerstdiner.

http://www.dorpsraadaijen.nl/activiteiten-agenda/


Wandelen met een knijper

Eens in de maand met een knijper op pad en
daarna gezellig koffie drinken met elkaar?
Dit laatste hoeft natuurlijk niet, maar misschien dat
het op deze manier wat gezelliger is
en er zich wat meer mensen melden om ons mooie
dorpje Aijen schoon te houden.

In Oud-Bergen doet men dit al jaren op deze
manier eens in de maand met een 12-tal
vrijwilligers.

Herhaaldelijk hebben we een oproep gedaan voor
vrijwilligers die willen deelnemen aan het opruimen
van zwerfafval in Aijen.

Lijkt u dit ook leuk? Wij wachten op uw
aanmelding!

Maasduinen lachgala 2023
Op 7 januari 2023 vindt het Maasduinen Lachgala
weer plaats en wordt dit jaar georganiseerd door
CV De Sukerpinnen in samenwerking met CV De
Maasjoerts.

De 10de editie van het Maasduinen Lachgala vindt
plaats in MFC De Buun te Well.

Met buuttekanonnen als Jan Strik, Boy Janssen,
Hans Verbaarschot, Tom van Osch, Frans Bevers,
Joep De Wildt en Barry Knapen wordt het een
goed gevulde avond om te lachen, gieren en
brullen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Toon Optiek, Eetcafé
Jaykes, Bakkerij Smits en MFC De Buun.

Kaartverkoop start op 19 november en kosten
€ 15,00.
Houd de Facebookpagina
https://www.facebook.com/Maasduinenlachgala
van het Maasduinen Lachgala in de gaten voor
meer informatie.

Graag tot ziens op 7 januari bij het Maasduinen
Lachgala in MFC De Buun!

Poepzakjes Loswal

De poepzakjesautomaat op de Loswal wordt
regelmatig bijgevuld met 200 zakjes per keer.

Echter, wat schetst onze verbazing: in een mum
van tijd is de automaat weer helemaal leeg!

Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen deze
zakjes meenemen naar huis, waardoor andere
hondenuitlaters misgrijpen.
Mocht u zien dat er veel zakjes uit de automaat
getrokken worden, spreek de hondenbezitter er
dan op aan. Laten we het netjes houden en de
zakjes alleen gebruiken voor onze eigen hond.


