
KLEPELTJES
Gratis advertenties voor inwoners van de kern Haaren. Klepeltjes zijn 
niet voor (commerciële) organisaties. Maximaal 4 regels en 1 adverten-
tie per keer. De Klepeltjes worden vanaf juli 2018 ook op www.haareneen.
nl gepubliceerd. .Klepeltjes zonder afzender worden niet geplaatst. 

DIVERSEN

1 set ongebruikte inktpatronen HP364 winkel-
waarde € 35,-- ; 1 set ongebruikte Action inktpa-
tronen 364 XL winkelwaarde € 9,95 ;1 set idem 
gebruikt. Vraagprijs €10,-- :  0411-624166.

TE KOOP
Badkamerkast (wit),  180 x 32½ x 30½ cm.  
Hartvormige spiegels (rose en l.groen) + lengte-
spiegel.  Info:  06-21701015

GRATIS AF TE HALEN

Vanmiddag gevonden op Reitselaan:
Auto sleutels van Opel uit Udenhout aan sleu-
telbos.! Is bij gemeentehuis afgegeven 

GEVRAAGD/GEZOCHT

Uw oude en/of kapotte pc kom ik graag bij u 
ophalen. Bij voorbaat dank,  06-53659208 
wla@ziggo.nl

Verloren omgeving Kantstraat /Vogelenzang, 
zandpad richting Oude Baan, zilveren oorhan-
ger met zwarte steen. Heeft emotionele waarde 
 0411-623589

Zoekt u nog een leuke manier om uw kadootjes 
te laten bezorgen op 5 dec? Vraag dan onze 
snelpieten om langs te komen!  
06-36248203 sint via scouting op bezoek

Komt allen naar het Sinterklaasfeest in Den 
Domp! Inschrijven vòòr 11 november. 

Wilt u wel zonnepanelen maar niet op uw eigen 
dak? Zie op www.haareneen.nl voor info over 
zonneveld in Haaren. Aanmelden bij DEH: 
secretariaat@deh-energie.nl.

Hulp nodig bij het maken van je profiel of pa-
gina op www.haareneen.nl? Dit gaat voortaan 
telefonisch of op afspraak:  0411-621842.
Zie in Klokje onder BERICHTEN.

Alvast Hartelijk dank! Zou U, mevrouw die mijn 
verloren sleutels heeft afgegeven op het ge-
meentehuis, contact met mij op willen nemen?   
 06-22533716.

Een printer. Merk Epson   0411 622242

Kunstst. en rieten hondenmand.  Bench afm. 
50-35-40    06-41647596

4 st. winterbanden met stalen velgen. igsz.
175/65 R14 82T,   06-12308620

Leuke nette meisjesfiets, 24 inch,  €35   
 06-15345944

VERLOREN/GEVONDEN


