
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

kijk op “mijn marktplaats van sterkenburg”. Daar 
staan meerdere leuke dingen waarvan ik vanaf 
wil  0682161067

Pompoenen. We hebben eetbare en ‘halloween’ 
pompoenen in allerlei maten uit eigen tuin. 
Schoenmakers, Nemelaerstraat 44

TE KOOP

In 2019 is de 1ste Haorense Durpskwis! Noteer 
vast deze datums:11 mei: Kwisavond 25 mei: 
Prijsuitreiking Meer info volgt via: facebook.
com/haorensedurpskwis/

GEVRAAGD/GEZOCHT

Schoonmaakster gezocht. 2/3 uur pw 
0614679138

GRATIS AF TE HALEN

4 kunstleren eetkamerstoelen kleur bruin 
i.z.g.st. 0650422802

Goede damesfiets, 24 versnellingen . 25 euro.
0411621729

Autostoeltje tot 4 jaar, merk Chicco . 25 euro
en fietsstoeltje , merk Bobike, voor achterop, 
15 euro.621729

NIEUW! Flyer van HaarenEEN met eenvoudige handleiding voor 
inschrijving op www.haareneen.nl. Verkrijgbaar bij Den Domp en op het 
gemeentehuis. Doe je mee?

Gratis af te halen: Groen kinderledikantje 
1.25x0.70 Inclusief toebehoren
06-53148359

Stem op KVW Haaren in de Rabobank Clubkas 
Campagne. Wij gebruiken het geld voor een 
supertoffe jubileumactiviteit (KVW 40jr) voor alle 
kids en vrijwilligers!

Biologische (soep) pompoenen. 
O.a fles pompoen, (butternut) en rode  d’etam-
pes Belversestraat 23, Haaren
 06-29434147 Verkoop aan de straat!

Mooie sportieve herenfiets Cube Travel SL 2016 
58 cm met aandrijfriem 600 euro. 
Bellen na 17:00  0644461920 Zondag 21 oktober EHBO Kindermarkt in Den 

Domp. Verkoop door kinderen van kinderspeel-
goed! 06-44517996. Inschrijven: 
kindermarkthaaren@hotmail.nl

Binnenkort van start: djembécursus voor be-
ginners (jong en oud), 1x per twee weken, 1.5 
uur op woensdagmiddag of avond.  Voor meer 
informatie:  0623338485

mooi beschilderde bolderkar op luchtbanden.
. 0411-621729.

Student Communicatie en multimedia design 
zoekt grafische opdrachten om te oefenen. Prijs 
in overleg. Denk aan flyers/folders/kaartjes. 
Ivonvansprang@gmail.com 06-12835690.

Sparte damesfiets in goede staat;   
3 versnellingen €60,-   0627226386


