
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. 

DIVERSENTE KOOP

Ski s Atomic Nomad.  2 x 1 week gebruikt . 
Lengte 1,64m. Vraagprijs  € 140,00  
 06-24674804

GRATIS AF TE HALEN

Wij zijn op zoek naar een oppas voor onze 
baby zodat wij af en toe een avond samen weg 
kunnen. Zou jij graag willen komen oppassen? 
Wouter en Lizan   06-27109121

Dagbesteding voor ouderen met dementie op 
Zorgtuinderij de Es is op zoek naar vrijwilligers; 
iets voor u? mail ons via info@tuindees.nl

Heeft u pakketzegels van de Jumbo over.
Dan wil ik ze graag voor de Voedselbank.
Inleveren Vlas 2 of ik kom ze ophalen bij u.
  06-25051055 na 18.00uur.

e-bike dames  en fietsendrager voor 2 fietsen 
 06-14199340

Witte kast 2m. hoog en 65 x 65 cm.
 06-50594945

Koelkast inbouwmodel wel voorzien van witte 
beplating rondom. Deur voorzien van vakken  
Hoogte 122 cm  breed 55 diep 52 cm.
Staat in Haaren.  Info   06-49810055. 

Zilverkleurig dameshorloge, merk  Lorus    
 06-30300767

Ik ben op zoek naar een eengezinswoning om-
geving Haaren/Helvoirt voor max € 800.  Binnen 
1 jaar beschikbaar.   06-50859480

Fietssleuteltje omgeving Albert Hein.  
 06-21284218

Wij zoeken voor onze beginnende band een 
enthousiaste basgitarist. Graag een berichtje 
aan willian@tempeliershoeve.nl

Ook meegedaan aan de regentonactie in 2018? 
Maar is ie nog niet aangesloten? Meld het ons 
en we vragen onze handige Harry om je te 
helpen.    06-12579879GEZOCHT

VERLOREN

Hallo allemaal, heeft u iemand nodig voor in en 
om uw tuin of huis dan bent u bij mij op het goe-
de adres. Zoekt u zo iemand als ik, dan hoor ik 
het graag van u.  06-19 86 26 513 witte bureaukastjes met (rol) deurtjes. Goed 

te gebruiken om administratie in op te bergen!   
€ 20 !!     06-52086019

Leolux elektrisch verstelbare relax fauteuil licht 
bruin leer, wegens aanschaf sta=op stoel voor 
hoogste bieder  625014

Hallo allemaal, ik zeg altijd: wilt u uw huis blin-
kend schoon pak dan snel uw telefoon voor een 
kennismaking gesprek en ik sta voor u paraat. 
 06-57941768

TE KOOP GEVRAAGD

Meisje 17 jaar zoekt oppasadres voor in de 
avonden en in het weekend. Ruime ervaring 
met zowel baby’s als basisschool kinderen.  
 06-57787717

Meld je nu aan voor de eerste editie van de 
Haorense Durpskwis via www.haorensedurps-
kwis.nl  Op 11 mei is de kwis avond en 25 mei 
de prijsuitreiking/feestavond

Tijdelijke woonruimte vanaf begin/ half maart, 
bij voorkeur in Haaren of omgeving.
Reacties graag naar bierhuizen@home.nl of  
 0411 - 622514




