KLEPELTJES
Gratis advertenties voor inwoners van de kern Haaren. Klepeltjes zijn
niet voor (commerciële) organisaties. Maximaal 4 regels en 1 advertentie
per keer. De Klepeltjes worden vanaf juli 2018 ook op www.haareneen.nl
gepubliceerd. .Klepeltjes zonder afzender worden niet geplaatst.
TE KOOP
Wegens plaatsgebrek donkerbruine/ zwarte
kast voor garderobe of zelfs servies. Japanse
stijl, erg mooi. 2 lades onderin. 40€!! Spotprijs!!
06-52086019
Van alles te koop op mijn marktplaats kijk bij
elmakof Ik woon in haaren verzorgingshuis en
wil hier van af. 0683809349
splinternieuwe Apple Earpods met lightning
connector. Vraagprijs € 20. Normaal € 29.
GEZOCHT
Wij zijn per 1-2-2019 voor twee dagen in de
week op zoek naar een oppas aan huis voor
onze kinderen. Interesse: mail naar reginaschoenmakers@gmail.com
Ik ben een meisje van 16 jaar die een oppasadres zoekt. U kunt me bereiken via dit nummer: 0647607069
Schoonmaakster gezocht. sprzątaczka chciała.
0614679138
Vluchtelingenwerk vraagt voor een gezin met
2 kleine kinderen een karretje voor achter de
fiets. Jan Eggenkamp,  621977.
Wie heeft onze poes gevonden? Een kleine lapjeskat, met 3 kleuren, omgeving broederspaadje. Graag contact opnemen met 0411-622843
VERMIST
Onze grijze poes Roos. Haar thuis is aan het
Kerkeind. Als iemand haar ziet graag even
bellen naar 06-41435614
GRATIS AF TE HALEN
Een paar kilo hondenbrokken (senior Smolke)
 0657121834

DIVERSEN
Autorijschool Pijnenburg bedankt voor het snel,
en in 1 keer halen van mijn rijbewijs! Pieter
Kom je vanaf 8 januari dinsdagavonden
kunstschilderen met Jeanne in Haaren? Dat is
gezellig voor Jeanne en U krijgt alle aandacht.
013-5216414
De jeugd van LTV Haaren heeft vrijdag heerlijk
getennist en mee nagedacht over de activiteiten. Dit onder het genot van heerlijke pizza’s
van Vero. Bedankt!
De SVZO bedankt alle vrijwilligers en wenst hen
fijne feestdagen en een goed en een opgeruimd
nieuwjaar toe. Mieke en Toon van Boxtel.
De Voedselbank bedankt v.v. Nemelaer en alle
gulle gevers voor de fantastische inzamelactie
met als resultaat 52 kratten houdbare producten. Haaren bedankt !
GEVONDEN
Sleutelbos gevonden op de Vogelenzang.
 0657121834

