
KLEPELTJES
Gratis advertenties voor inwoners van de kern Haaren.  
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 DIVERSEN

SAVE THE DATE! 22 September 9.30 - 13.00 
uur:  Tweede editie Haarens Klusjesfestijn, voor 
iedereen die hulp vraagt en aanbiedt. Wordt 
vervolgd... HaarenEEN.

Mooie Volkswagen Fox uit 2006, 103.000 km 
Rijdt heerlijk! Voor informatie   0611457374

In goede staat verkerende Sparta elektrische  
damesfiets (Pharos fitness). Lage instap en 
extra accu.  0618657114

Mooie, hand-tamme jonge poesjes, 9 wkn oud. 
voor info:  06-23484716.

Stalling voor buscamper (6 m) vanaf half augus-
tus met stroomaansluiting voor druppellader.
0411 622086 / 06 37 30 99 40

Zilveren schild van Gilde St. Joris Haaren. Het 
is voor de schuts zeer waardevol.  Heeft u het 
gevonden, aub contact opnemen met  
 06-53148359.

Bewolking en regen. Heeft u de gouden tip waar 
onze ‘circus eau de cologne’ is gebleven? Mail 
dan naar: info@ilgrigio.nl. U zou ons hier erg 
mee helpen!

Er dreigt een megastal met 16000 varkens te 
komen pal naast natuurgebied Kampina.  
Teken de petitie tegen deze megastal via:  
Geenmegastal.petities.nl

GEVRAAGD/GEZOCHT

GRATIS AF TE HALEN
60 Nieuwe antraciete sneldek dakpannen. 
0411622513

Noodoproep: er zijn nog niet voldoende vrijwil-
ligers voor KVW Haaren. Kun jij van 13 t/m 17 
aug een groepje begeleiden? Meld je dan via 
kvwhaaren@live.nl

70 BETONTEGELS 50 x 50 cm en een  
ZWARTE LEREN LEOLUX BANK in zeer goede 
staat,  2 1/2 zits.  . 607247

50 lege jampotten van Bon Maman.
 0411622143

Wie doe ik een plezier met het Oude  en het 
Nieuwe Testament, beide geïllustreerd met gra-
vures van Gustave Doré, samen in een (helaas 
beschadigde) cassette? 0644944757

Vrijwilligersteam HaarenEEN wenst Jeugd-
circus Il Grigio veel succes en plezier met de 
nieuwe show “UNIVERSO”! Hopelijk kunnen we 
meegenieten via haareneen.nl VERLOREN

Heb jij iedere 2 weken 3 uurtjes over om bij ons 
thuis schoon te maken en te strijken? Tijden zijn 
flexibel!    0623995299

Een houten bolderkar, niet opvouwbaar, een 
oude step op luchtbanden, beiden kunnen 
opknapbeurt gebruiken. Peuterkruiwagen en 
stoeltje.   0411-623014 

BUREAUSTOEL in nieuwstaat. Diverse instel-
mogelijkheden. € 25.    0411-623060

Heb je een defecte lcd-tv die je naar de  
milieustraat wilt brengen ? Voor mijn hobby zoek 
ik deze en kom hem graag halen. Voor een 
bloemetje, flesje wijn of andere vergoeding

Alvast bedankt,    06-21466428


