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

DIVERSEN

SVEN/Kettlet tafeltennistafel, verrijdbaar. Inclusief beschermhoes. € 55  06-51964895

Volg jij zoekdeboer al op Facebook en/of Instagram? De verzamelpagina met leuke boerenadresjes. @zoekdeboer

4 mooie boogramen, 131 cm hg, 70 brd,
geschikt als erfscheiding/ windvanger. Voorzien
van rookglas (1 ruit gebr.). € 15/stuk, 4 st € 50.
Hans, 06-22798221.

Wie heeft mijn mat zwarte old dutch oma fiets
meegenomen na Haaren op z’n Hollands? Ik wil
‘m heel graag terug!  06-55854188.

Mooie grote mastappels in div. kleuren € 1,00
en mooie kerstappeltjes, per doosje € 1,00
Kerkstraat 43.

Wie kan mij helpen met wat klusjes wat dingen
op te hangen boodschapjes ik ben invalide zit in
verzorging haarensteyn haaren.

3 dezelfde witte bureaukasten ( schouderhoogte ) deels ook met zilvergrijze roldeurtjes,
compleet € 30 !! Heb je nog lang plezier van!
 06-52086019

12-01 Nemelaer playbackshow! ‘S middags
kunnen alle genres passeren en in de avond
gaan we los op guilty pleasures. Opgeven:
nemelaer_playbackshow@hotmail.com

Matterhorn kunstkerstboom 2.15 hoog. €.40,--.
 0411-622120.
GRATIS AF TE HALEN
18 draadglas ruitjes, 36 cm hoog, ca. 80 cm
lang.  06-22798221, Hans
Een hometrainer in goede staat.
 06-51629825

Lekker Herfst ...! Tijd om binnen op de bank
eens te kijken op www.haareneen.nl. Doe jij ook
mee?  0411-621842.
Vanaf 2019 tijdelijke 1 pers woonruimte (1 tot 4
mnd) aangeboden. Geen kind, geen huisdier,
niet roken. € 500,00 Eerst kennismaken voor
bezichtiging. SMS 06-19610170
Van wie is die fiets tegen het bankje achter de
kerk op de parkeerplaats ? Hij staat er al vanaf
vorige week zondag.
Inzamelactie Voedselbank Haaren van houdbare levensmiddelen, wasmiddelen etc. op 10
en 11 dec. van 14.00-20.00 bij fam. v.d. Ven
Kerkeind 35 Haaren  622066

