
Lijstenmakerij Janssen– Posselt Aijen 

Geejo  Standbouw Nieuw Bergen 

Stucadoorsbedrijf Verrijdt Aijen 

Meeuwis Meubels op maat Aijen 

Tabak—Design Kachels Aijen 

Webdesign Daphne—Design  

Toon Optiek Nieuw Bergen 

Vocol  BV Tankbouw Heijen 

Café zaal ‘t Veerhuis Aijen 

Vrienden van Archief Aijen 

 

Organiseert een Themamiddag 
   Website Archief Aijen 

Aijenseweg 11 

5854 PS Aijen 

0485-342007 

E-mail: archiefaijen@hotmail.com 

www.archiefaijen.nl 

 Sponsoren: 

    Zondag 1 juni 2014  
   Zaal ‘t Veerhuis Aijen 
    Aanvang 14:00 uur. 
      Toegang gratis 

Stichting Archief Aijen 

Stichting Archief Aijen 

Organisatie 



 

De stichting organiseert op 1 juni 2014 vanaf 14:00 

uur in het Veerhuis een themamiddag. Er zullen dan 

foto’s en eventueel een film uit ons Archief getoond 

worden.  

Maar ook de ouderen uit Aijen laten wij graag aan het 

woord om hun herinneringen met ons te delen. Heeft 

U nog foto’s of andere spullen breng ze gerust mee 

om uw verhaal te illustreren. 

Wij hopen velen te ontmoeten op deze gezellige mid-

dag die tot ongeveer 16.00 uur zal duren. Van ons 

ontvangt u een gratis kopje koffie. 

Site Historisch Archief Aijen 
Stichting Historisch Archief Aijen is opgericht, op 12 Decem-

ber 2013. Na een jaar van verzamelen, scannen en inter-

views houden, mochten we met enige trots aankondigen 

dat wij op 1 December 2013 onze site online hadden. Onze 

site is te vinden op www.archiefaijen.nl .Daphne Vermeulen 

van “Daphne - design” heeft met ons deze site ontworpen. 

Onze site staat vol met foto’s en verhalen over verschil-

lende onderwerpen. Zoals mooie oude boerderijen, families, 

verenigingen maar natuurlijk ook de Loswal en de Kapel en 

natuurlijk nog veel meer onderwerpen. Wij gaan deze site 

steeds weer aanvullen met nieuwe onderwerpen, families 

en foto’s. Gerrie Urselmann, Theo Wolters, Leo Zeegers, Uly 

Janssen, Theo Simons en Jack Heldens zijn de enthousiaste 

groep mensen die Stichting Historisch Archief Aijen vormen. 

Er is al heel wat  uit het verleden binnen gekomen, maar we 

zijn natuurlijk nog steeds opzoek naar foto’s, documenten 

of films over het Aijen van toen. Deze foto’s en documenten 

worden digitaal opgeslagen. Dat wil zeggen dat we de foto’s 

even van u willen lenen om te digitaliseren en daarna ont-

vangt u ze weer terug. Ook is er bij ons een mogelijkheid om 

oude foto’s, documenten of films over Aijen in bewaring te 

geven, zodat deze niet verloren gaan. Deze worden 

zorgvuldig opgeslagen. Heeft U nog iets wat in het archief 

over Aijen thuis hoort, neem dan contact op met Historisch 

Archief Aijen. 

Themamiddag 

http://www.archiefaijen.nl

