
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. 

DIVERSEN

TE KOOP
Paarse Zitzak Merk: PoefPoef +/- 1m bij 1m 
€17.50  06-47607069

GRATIS AF TE HALEN

Oppas adres! Ik ben Roos 13 jaar en ik zoek 
een oppas adres voor de weekenden en in 
overleg. Ik heb ervaring. Stuur een berichtje via 
 06-15286291

Meld je nu aan voor de eerste editie van de 
Haorense Durpskwis via www.haorensedurps-
kwis.nl Op 11 mei is de kwis avond en 25 mei 
de prijsuitreiking/feestavond

Zelfstandige hulp in de huishouding. 2 x per 
week 3 a 4 uur. Dagen in overleg. Liefst dinsdag 
en vrijdag in de ochtend.  06-23892113

Tijdelijke schoonmaker/ster 2 uur per week, bij 
voorkeur in de avond. Voor bedrijfspand.
 06-12839722

a.s. zaterdag 19 januari inschrijven carna-
valsoptocht bij ‘t Gemak, Haarendijk 4, Haaren. 
10.00 uur tot 12.00 uur

Zoekt u iemand voor klusjes in en rondom huis 
en tuin, dan bent u bij mij zeker aan het juiste  
adres (goede referentie) neem gerust contact 
op als u mij nodig heeft  06-19862651

Bruine tandem, tv kastje, rolschoffel, ligstoel. 
dames en herenschaatsen.  06-12170983

Ik ben op zoek naar iemand die handig is met 
electriciteit, verlichting (vooral rondom het huis). 
Kunt u mij hierbij helpen  06-52086019

GEZOCHT

10 nette grindtegels 50x50x4cm en  
ca. 6 m2 kleine zwart/antraciete smalle klinkers 
20x5x5cm.    06-46445593

Wij zijn, voor twee middagen in de week,  op 
zoek naar een lieve oppas aan huis voor onze 
kinderen. Bij interesse graag mailen naar  
reginaschoenmakers@gmail.com

Wij willen Restaurant in ‘t Groene Woud bedanken voor en het gratis gebruik van 
servies/bestek en de sponsoring van het dessert van ons ‘ouderen kerstdiner’.




