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
Twee zwarte toner cardridges nog in verpakking
TN630/2360/TN2310.Samen €15,- . Bellen na
19.00 uur  06-17568512
Voortent (gr/bl) omloopmaat 8 (8,25-8,5 m)
voor caravan van ±4m met uitritsbare wanden,
stokken, flap onderzijde caravan en grondkleed.
Weinig gebr €150.  622086 / 06-37309940
Scootmobiel vierwielig 3 jaar oud
 06-51796571
TrippTrapp kinderstoel oranje €30, ledikantje
met matras Ikea €20, wipstoeltje €10
 06-52390334
GEZOCHT
Oppas gezocht voor 2 meisjes (7&5jaar) vaak
op zondag ochtend van +/- 9:00u tot 11.30.
nimfkevoer@hotmail.com /  06-50633330
VERMIST
GEVONDEN
GRATIS AF TE HALEN

DIVERSEN
Un blukske um:
rolstoel wandel avond 2 daagse
27 en 28 juni , start 18.00u. Hou de datums vast
vrij in uw agenda, verder nieuws in het Klokje
REMINDER: Op woensdag 17 april om 20.00 is
de captainavond voor de Haorense Durpskwis
bij Nemelaer, aanwezigheid verplicht, maximaal
2 personen.
Scouting Haaren zoekt leiding! Kom jij onze
teams versterken? elke week/1x per 14 dagen
leuke dingen doen met kinderen.
Meer informatie: info@scoutinghaaren.nl
Voor ons afscheidsboek “Haaren een wandelend dorp” zijn we voortdurend op zoek naar
oude verhalen, foto’s etc. Stuur uw reactie naar
canonhaaren@haarensklokje.nl
TE HUUR
Een tegel tillen—tegel legger; Voor zware tuin
en terras tegels te leggen.  06-53593196
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