
KLEPELTJES
Gratis advertenties voor inwoners van de kern Haaren. Klepeltjes zijn 
niet voor (commerciële) organisaties. Maximaal 4 regels en 1 adver-
tentie per keer. De Klepeltjes worden ook op www.haareneen.nl gepubli-
ceerd. Klepeltjes zonder afzender worden niet geplaatst. 

DIVERSENTE KOOP

Doe jij mee met de KVW? Altijd al willen dansen 
zingen toneelspelen? Ivm ons 40jarig bestaan 
organiseren wij tijdens de braderie (vr 16 aug) 
een open podium. Geef je op tijdens de week bij 
je werkgroep!

GEZOCHT

GEVONDEN

BOEKENPUNT in Den Domp tijdens zomerva-
kantie open, op maandag- en donderdagmid-
dagen van 13 tot 17 uur.Van 16 tot 17 uur is er 
een vrijwilligster aanwezig.

KVW Haaren 2019  40e editie met ruim 300 
deelnemende kinderen. Wanneer je wilt deel-
nemen als vrijwilliger kun je een mailtje sturen 
naar kvwhaaren@live.nl

Voor 1 ochtend in de week zoeken wij huis-
houdhulp.  06-81892454

Koelbox Dometic ACX 40 L  50.8 × 50 × 44.4 
cm werkt op 220 en 12 V (en gas), nieuw (niet 
gebruikt, past niet in onze buscamper)
€ 150  (nieuwprijs € 285)  06-37309940

Vrijdag 16 augustus ivm KVW gelieve geen 
auto’s parkeren op de parkeerplaats Mgr. Bek-
kersplein (zie uitnodiging elders in het Klokje)

LEST-BEST is het thema van de open atelier-
route, dit jaar i.v.b. met de opsplitsing van de 
gemeente Haaren, voor de laatste keer!
Kom Kijken!  www.4dekunsten.nl

Gevonden, dames horloge.
In de Kastanjelaan.  06-52341069

www.haareneen.nl wenst heel Haaren een fijne 
vakantietijd! Je bent welkom om het platform te 
bezoeken voor leuke foto’s, filmpjes en actueel 
dorpsnieuws.

7 en 8 september van 11-17.00 uur kunt u de 
open ateliers komen bezoeken! Welkom ! Kijk 
op www.4dekunsten.nl

Slaapkamer met douche en toilet voor onbe-
paalde tijd.  06-84334764

Wij hebben nog 2 mooie, hand tamme kittens. 
Ontwormt, zinnelijk opgegroeid met kinderen en 
dieren. Al ruim 10 weken oud dus direct mee te 
nemen.  06-20770717




