
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
Bauer nexus 6000 ijshockeyschaatsen maat 
38,5.Goede staat alleen een paar krasjes op de 
neus. Voor meer informatie neem contact op.
€ 60,-.  622010

GRATIS AF TE HALEN

Brillenkoker met bril merk:Persol, in de Kerk-
straat Haaren. 0624703212

Verswinkel Lokaal, wat een leuke aanwinst voor 
het dorp. Veel succes met de onderneming!!  
Jolanda 0620652757

Grinttegels  60x40, zelf uit de tuin halen en 
meenemen.  Ongeveer 10 m2.   0627598066

Sleutel gevonden bij Cello, Klaver 2.
Vermoedelijk `n huissleutel, er zit `n touwtje 
aan.  06-18935741

Na 9 jaar geen Emte pakketten meer voor de 
Voedselbank. Ik zou nu graag niet-gebruikte 
spullen uit het kerstpakket afgeven.Vlas 2 
audrey 0625051055

As zaterdag 13.00-16.00 uur, laatste keer dit 
jaar verkoop gebruikte merk kinderkleding. Nu 
alles 50% korting. 0644269816

Inschrijving collectief zonnepanelenproject bij 
RWZI is gestart! Lees stukje van Duurzame 
Energie Haaren (DEH) in dit Klokje en meld je 
aan als “zonnemaatje!”.

Goedwerkende oud model Philips TV.            
 622630

Seizoenkaart gevonden van voetbalclub Willem 
2. Degene die deze kwijt is kan bellen naar: 
0617744743 of 0619582835

Wegens verhuizing: een lichteiken bed met ma-
tras z.g.a.n. Een zonnebank met nieuwe lampen 
en antieke houten stoel tel 0411 621500

Wie kan mij eens in de vier weken 4 uurtjes 
helpen in de huishouding?  621938.

Bij deze wil ik de persoon bedanken die op 30 
november 13.15u bij de EM-TE op mijn auto is 
gereden en doorgereden is. Blijkbaar is het nor-
maal om anderen met schade achter te laten. 

GEVRAAGD

GEVONDEN

Inschrijving collectief zonnepanelenproject bij 
RWZI is gestart! Lees stukje van Duurzame 
Energie Haaren (DEH) in dit Klokje en meld je 
aan als “zonnemaatje!”. 06-22123917

Op 19 december gaan Gregorius 
jeugdleden kerstmuziek spelen voor 
3FM Serious Request. . Het goede 
doel: “Bescherming tegen natuur-
geweld”. U kunt uw donatie doen 
via https://kominactie.npo3fm.nl/…/
gregorius-for-serious-request 
Locatie: Monseigneur Bekkersplein, 
Haaren, Nederland

Het Haarens Klokje wenst 
al zijn lezers alvast fijne 
feestdagen!

Giant Tourer Lite 1909T6, framehoogte 
57cm  . Kleur groen, 7 versnellingen. T.e.a.b.     
0630627921




