
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. 

DIVERSEN
Vanaf maandag 20 augustus kunnen er dage-
lijks tussen 9 en 17 uur . Weer volop boeken 
geleend worden bij het boekenpunt Den Domp.

Te huur gevraagd: 2 party tenten van 3x6meter 
voor 1 september. ook gezocht: 30 veldbedden.
0653388691

mooie boodschappenwagen(merk Andersen/
zwart) en in goede staat. Hengsel in te klappen 
en tas los te halen van het frame. € 30,00 
euro.0641513944

Gezocht:vrijwilliger/ster voor rolstoelgebruiker 
om af en toe op pad te gaan0683809349

TE KOOP

Gevonden voorwerpen van de KVW kunnen 
nog tot en met vrijdag 24 augustus opgehaald 
worden. Adres: Wikke 3. Kom langs of bel:     
06-47793148

GEVRAAGD/GEZOCHT
Kleine Wikkelbalen paardenhooi.
 06-28231558

GRATIS AF TE HALEN

Wij verkopen na jaren van trouwe dienst onze 
carnavalsoplegger (dieplader) van 13 meter 
lang. Aankoppelen en rijden. 0623995299.

Wie zoekt er nog een adres om een keer in de 
twee weken 3 uur schoon te maken? Wij komen 
graag in contact met jou!!  06 12216021

Een Hometrainer i.z.g.s.   06-51629825>

Zin om een avond collecte te lopen voor KWF 
kankerbestrijding in de week van 2 t.m. 8 sep-
tember?  Bel Yvonne Spooren 06-38900551.

Wij zoeken een tuinman wie bij ons 1 maal per 
3 a 4 weken een dagdeel de tuin onderhouden 
kan. Fam. Wijnhoven 06-43539949

Het gezellige bewonerscafè Cello Vught is met 
spoed op zoek naar barvrijwilligers je wordt 
ingedeeld naar wens. Voor meer info mail naar 
pjanssen@cello-zorg.nl

Wie vindt het leuk op woens-avond te 
“ Bewegen op Muziek”  met cliënten van Cello? 
okt t/m april.  06-54650449

Gefeliciteerd Josje Maas met de eerste prijs 
met paard rijden in Breda je trotse Oma 👍

Meisje 18 zoekt oppasadres voor in de avonden 
en in het weekend 0623128574

HaarenEEN-inloop! Donderdags 11-12 in Den 
Domp. Demo, tips en en hulp bij inschrijving en 
presentatie op platform www.haareneen.nl. 
Of op afspraak 06-22123917.

Mooie boodschappenwagen(merk Andersen/
zwart) en in goede staat. Hengsel in te klappen 
en tas los te halen van het frame.Prijs 30,00 
euro.0641513944

Moderne massieve glazen tafel.Moet weg 
i.v.m.ruimtegebrek t.e.a.b.0641805226

ADVERTENTIE
 

Zin in een ambachtelijk gerookte pa-
ling, rijk aan omega-3- visvetzuren! 
 
1 kilo Brouwershoeve paling €30,-. 
 
Bestellingen per Whatsapp/sms, 
06 - 42 21 41 55.


