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Stocklijst garageverkoop zaterdag 21mei 2016: 
 
 
Totaal aantal deelnemers: 113 
 
 
Annemoonstraat 54: stratenplan: F6                                                                                         
Damesjas Desigual, 2-delig herenpak Hugo Boss, damesschoenen, 
babyartikelen, babyschaal voor in fietskar, kinderartikelen, snorkel Flippers + 
bril + luchtpijp, iglotent voor 2 pers. + voortent, camper (bijna nieuw), 
retrospiegels, 2 grote witte kasten en glazen vazen. 
 
Azaleastraat 3: stratenplan: F6 
Meubels, antiek, gereedschap, verlichting en allerlei. 
 
Azaleastraat 9:  
Babyartikelen, kleding, boeken, speelgoed, huishoudgerief, microgolfoven en  
vaatwasmachine. 
 
Azaleastraat 32:  
Speelgoed, boeken, kleding (dames ), glazen vazen en rieten mandjes.  
 
Azaleastraat 39: 
Muziek, films, tafel & stoelen, salontafel, 1200 TTR-dakpannen en varia.  
 
Azaleastraat 41:   tot 16 uur! 
Kleding, schoenen, fantasiejuwelen, huishoudgerief, D.V.D.’s en glaswerk.  
 
Badstraat 18: stratenplan: F5                                                                                                                        
Baby- en kinderartikelen en kleding tot maat 104, fitnesstoestellen,                                     
dameskleding maat 42 => 46 en snuisterijen. 
 
Bosakker 2: stratenplan: 5F- 6F 
Allerlei. 
 
Bosakker 8:  
Gereedschap, tuingereedschap, klein meubilair, kledij voor oud en jong, 
matten, vazen, kommen, glazen, bierglazen, woonverfraaiing algemeen,    
klein electro en allerlei. 
 
Drijhoek 2: stratenplan: E6 garage nr 2 
Kinderkleding, huisraad, meubels en salon. 
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Drijzillen 4: stratenplan: E5  
Kleding, boeken, compresseur, strijkplanken, borden & tassen, wasmachine, 
schilderijen, lusters en muurverlichting. 
 
Dr.Van De Perrestraat 97: stratenplan: F5 
Houten luster, schoenen, loodgietersmateriaal, haagschaar, fotokaders, 
verfpotjes, penselen, verstekzaag, tafelkleedjes, kussenvulling, spelletjes, 
puzzels, fiets, tandem, autodrager (Opel) en stukken stof (katoen) van  
ongeveer 3 meter. 
 
Dr.Van De Perrestraat 258:  
Allerlei. 
 
Eendenstraat 3: stratenplan: E6 
Huishoudtoestellen, gereedschap, D.V.D.’s, kleding, schoenen en 
schilderijen. 
 
Eendenstraat 4:  
Rolstoel, looprekjes (x2), hometrainer, scooter (invalide), kinderspullen, 
kleding (grote maat) en allerlei. 
 
Eendenstraat 8: 
Boeken, kleding, huishoudgerief, speelgoed, CD’s, hobbygerief en 
zelfgemaakte wenskaarten.  
 
Eendenstraat 16: 
Kinderkleding. 
 
Eendenstraat 22: 
Kinderkleding, dameskleding, speelgoed, huisraad en allerlei. 
 
Eendenstraat 24:  
Antiek, gereedschap en boeken. 
 
Eendenstraat 31: 
Tuinbeelden, watertuinpomp, gazonsproeiers, gazonwel, meubelen, kaders, 
boeken, kleding, gereedschap en herenfiets. 
 
Eendenstraat 35: 
Speelgoed, kinderkleding, kinderschoenen en allerlei spullen. 
 
Eendenstraat 71: 
Allerlei. 
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Eksterstraat 25: stratenplan: E5                                                                                                          
2 Fietsen, hakselaar, gsm’s (ong. 5) en huisraad. 
 
Eksterstraat 62:  
Kleding, antiek, boeken, herenfiets, inboedel en allerlei. 
 
Eksterstraat 88:  
Kinderfiets (ong. 5-6 jaar), speelgoed en kinderkleding. 
 
Elsum 6:  stratenplan: F6 
Huishoudgerief, dames- en herenkleding en jassen, elektrische toestellen 
(oven, wafelijzer,...), bloempotten, tapijten, fleecedekens, tafellakens, 
speelgoed, strips, kinder-DVD’s, kinderstoel en knuffels. 
 
Elsum 98: 
Werkgerief, kleding, muziek en CD’s. 
 
Elsumakker 4: stratenplan: E6 
Speelgoed, boeken, PC.-materiaal, matras, logeerbed, loopfiets, kinderfiets, 
D.V.D.’s, dwergkonijnen en zolderspullen. 
 
Elsumakker 12:  
Speelgoed, boeken, fiets, decoratie, huishoudtoestellen, bijouterie, 
babyartikelen, kleding, knuffels en meubels. 
 
Elsumerblok 4 : stratenplan: F6 
Babykleding (meisje), speelgoed, babybedje, plooibuggy, dameskleding, 
decoratie, elektrische spullen en varia. 
 
Elsumerblok 5:  bij regen achteraan 
Speelgoed, babygerief, C.D.’s, D.V.D.’s, electro, electrische toestellen, 
huishoudgerief, kleding, muziek en D.J.- benodigdheden, textiel en allerlei. 
 
Elsumerblok 6:  
Schoenen, gereedschap, fietsen, speelgoed, keukengerei en allerlei. 
 
Elsumerblok 7: 
Hot Stone set, fondueset + borden, dessert kommetjes, theeservies,                 
C.D.- rekjes, schoenen, handtassen, step, badmintonset en allerlei. 
 
Elsumerblok 14: 
Kleding, schoenen en van alles wat. 
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Elsumerblok 16: 
Sportieve damesfiets, herenfiets, bureau, C.D.- kastje, glazen smalle 
rechthoekig tafeltje, stoffen & naaibenodigdheden, stockverkoop 
verzorgingsproducten, retrospullen, tuingerei, kleding en speelgoed. 
Bio cafeetje: verse wafels, rijstpap, koffie, thee, frisdrank en cava. 
 
Elsumerblok 37: 
Kleding, handtassen, valiezen en allerlei. 
 
Elsumerblok 42A:  
Allerlei. 
 
Elsumerblok 44: 
Speelgoed, kleding, huishoudgerief, tuinstoelen + kussens en fiets. 
 
Gooreind 28: stratenplan: E5 
1 Set nieuwe winterbanden Audi A 3, paardenbenodigdheden, kleding, 
huishoudgerief, beeldjes en allerlei. 
 
Gooreind 38A:  
Babyartikelen, kleding, huishoudgerief, boeken, speelgoed en allerlei. 
 
Gooreind 43:  via Groenstraat 
Go-cards, fietsen, babymateriaal, kleding diverse maten 0-140, tractor met 
aanhangwagen, antiek, koper en allerlei. 
 

Gooreind 45B:   via Groenstraat 
Baby-peuter boekjes, verlichting, kinderwagens & fietsjes, schoolbank, kledij 
(maat 50 =>98), kinderschoentjes en allerlei. 
 
Gooreind 47:  via Groenstraat 
Zonnebank met hemel, retro wolmand, Singer naaimachine (antiek), kleding, 
twin-sets (merkkledij), rieten zetel (binnnen of buiten gebruik),                                   
2-persoonsbed, kasten, spellengoed en huisraad.  
 
Gooreind 48A:  via Groenstraat 
Speelgoed, boeken en kinderspullen.   
 
Groenstraat 1: stratenplan: E6-F5      
Kleding, huishoudgerief, keukengerei, schoeisel, meubels, gereedschap, 
boeken & strips, porselein, verlichting en speelgoed. 
 
Groenstraat 8:                                                                                                                        
Tafel & 6 stoelen, kleding, schoenen, visgerief, doekjes en tafellakens, 
postuurkes, koper, kaders, gereedschap, pinten en allerlei. 
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Groenstraat 82 A:     
Telescoop, visbak en stoelen. 
 
Groenstraat 83: 
Lp’s en singels, boeken & strips, bierglazen, bierspiegels, bierpanelen, 
electrische toestellen, cassetterecorders, beeldjes en allerlei. 
 
Groenstraat 84     
Allerlei. 
 
Groenstraat 88     
Huisraad, decoratie, meubels, huishoudgerief, verlichting en gereedschap. 
 
Groenstraat 112: 
Kinderkleding j + m, kleding m + v, decoratie, keukengerief, 2 fietsen, 
speelgoed, babyspullen, verlichting, boeken & romans en fotokadertjes. 
 
Heistraat 92: stratenplan: F5 
Kleding, vazen en allerlei. 
 
Heistraat 120:  
Fietsen, speelgoed, go-cart, tractor, elektro, antiek en allerlei. 
 
Holven 99: stratenplan: F5 
Mountain bike (Trek), herenfiets, visgerief, valiezen, speelgoed, gereedschap, 
schilderijen, inox BBQ, laarzen (nieuw), baby & kinderspullen. 
 
Honkersven 11:  stratenplan G5 
Boeken & jeugdboeken, sportschoenen, damesschoenen, kinderfietsen, 
jongenskleding tot 14 jaar, meisjeskleding tot 15 jaar, gezelschapsspelen, 
ijshokeyschaatsen, juweeltjes & strijkparels, babyhemdjes en rompertjes. 
 
Kabienstraat 4 : stratenplan: F6 
Kleding, boeken, huishoudgerief, gereedschap, enz. 
 
Kapelstraat 8: stratenplan: F5    
Audioapparatuur, D.V.D's, gereedschap, kinderkleding en speelgoed, baby-
artikelen, huisraad en boeken. 
 
Kapelstraat 30:  
Kleding, werkmateriaal, tin, C.D.’s, D.V.D.’s, elektrische apparaten, 
snuisterijen en varia. 
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Koekoekstraat 26: stratenplan E6  
Boeken, keukengerief/wijnglazen, draperiën & gordijnstoffen, tapijt beige 300 
op 200, tapijt bruin 230 op 160, breiwol & breiboeken, keukenwerkblad                
(60 cm diep), 3 houten schragen verstelbaar in de hoogte, ronde salontafel 
gezandstraald (houten blad en metalen onderstel), antieke houten kapstok, 
grote lampedair op voet, draadloze telefoonset (2 st) met antwoordapparaat 
ingebouwd, kleine waterpartij voor tuin, terrasverwarmer, diepvries 3 laden 
(50 br – 60 h), 3 ecru roloptrekgordijnen nieuw 90 br -190 h, metalen bruin 
vliegendeur (Luxaflex) met inkasting: 90 br - 220 h, binnen- en 
buitenverlichtingsarmaturen, gasvuur 4 pitten (losse plaat voor in- of 
opbouw), ronde houten tuinpalen 6 st 2 m l en 6 cm diameter en 1 st 2,5 m l 
en 9 cm diameter, en een damesfiets. 
 
Kwakkelberg 113: stratenplan: E6-F6 
Meubels, huishoudgerief, antiek, verzamelstukken, verlichting en 
gereedschap. 
 
Kwakkelberg 123: 
Speelgoed, kleding, huishoudgerief en verlichting. 
 
Kwakkelberg 126 : 
Lego, kleding, speelgoed en allerlei. 
 
Leliestraat 2: stratenplan: E6 
Kleding vrouwen L – XL, babykleding (56-58), decoratie en keukengerief. 
 
Leliestraat 18:  
Meisjesfietsen, antiek lessenaartje, electro, gps, verlichting, speelgoed, 
spelletjes, eiken binnendeuren antiek, historische literatuur (1908) en allerlei. 
 
Leliestraat 27: 
Speelgoed, boeken, C.D.’s, kleding, huishoudgerief, strips, verlichting,      
fietsen, gsm en werkkleding.  
 
Lijsterstraat 19: stratenplan: F5 
Glazen, Kerstkaarten, verjaardagskaarten platenspeler en varia. 
 
Lijsterstraat 23:  
Kinderkleding, schoenen, speelgoed, scooter, I Mac (2012), Acer laptop 
(2012), grote houten schommel, generator, airhockeytafel, gratis spullen en 
allerlei. 
 
Lindenhof 2 bus 2: stratenplan: F6         
Kleding, schoenen, handtassen, juwellen, keukengerief, C.D.’s, decoratie, 
boeken, toetsenbord P.C., werkgerief, enz. 
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Meidoornstraat 10:  stratenplan: F6         
Kinderkleding, speelgoed, kinderfietsje, buggy, oud spul en allerlei. 
 
Meidoornstraat 12:  achteraan 
Kleding (mannen & vrouwen en kinderen), fietsendrager, electro, schilderijen, 
damesfiets Gazelle, spelletjes, bloempotten, opstapje voor buggy, stoelen en 
allerlei.   vanaf 16 uur veel gratis 
 
Nachtegalenstraat 1: stratenplan: F5 
Speelgoed, C.D.’s, D.V.D.’s, kledij, keukengerief, schoeisel, boeken, 
Kerstartikelen en allerlei. 
 
Nachtegalenstraat 27: 
Boeken, huishoudgerief, meubels, speelgoed, fiets, salon en kantklosgerief . 
 
Nachtegalenstraat 32:  
Boeken, elektrisch gerief, huisraad, leren jas/sweater maat L, mountainbike, 
tuinslang en strips. 
 
Pastoor op de Beeckstraat 5:  stratenplan: F6                                                                                        
Keukengerief, babyspullen (babykleding en benodigdheden), speelgoed, 
dames- en herenkleding, fietsen, boeken, fitnesstoestellen, toiletkast, 
hondenmanden en allerlei.          Ook een aantal gratis artikelen.  
 
Rauwelkoven 5: stratenplan: E6 
Kleding, speelgoed, boeken, decoratie, babyartikelen, antiek, verlichting, 
huishoudgerief en schoenen. 
 
Rauwelkoven 7:  
Kleding, speelgoed, kinderkleding, babybed, kinderbed en commode. 
 
Rauwelkoven 8:  
Opruiming wegens verhuis naar appartement: houten picnik-tafel, grote 
hangmat type Fatboy, 2 1-persoonsbedden (enkel frames), meisjesfiets, 
bloempotten voor buiten groot-klein, electrisch grasmachine, kantmaaier, 
allerhande duivengerief, 2 draagbare DVD-spelers, 6 GSM’s, 2 kindersleëen 
en allerlei. 
 
Rauwelkoven 16: 
T.V., verlichting, huishoudgerief, fietsen, boeken en materiaal om wijn te 
maken. 
 
Rauwelkoven 30: 
Grammofoon, huishoudgerief, gereedschap, verlichting, electrische 
toestellen, 8mm-projectors & -films, babyartikelen, speelgoed en knuffels. 
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Rauwelkoven 46: 
Huisraad, meubels en antiek. 
 
Reigerstraat 22: stratenplan: E5 
Jongenskledij, vrouwenkledij, speelgoed, huishoudgerief en allerlei.  
 
Sijsjesstraat 6:  stratenplan: E5 
Boeken, knuffels, speelgoed, baby-spullen, kinderkleding, 1-pers bed en 
allerlei. 
 
St Barbarastraat 18: stratenplan: F5 
Fietsen, speelgoed, boeken en kleding. 
 

Sint Barbarastraat 30:  
Speelgoed, fietsen, kleding, gereedschap en babyartikelen. 
 
Technische schoolstraat 54 A: stratenplan: F6 
Speelgoed, reisbedje, fotokaders, L.P.’s (niet veel), boeken en prularia. 
 
Technische schoolstraat 74 A :           
Herenkleding, dameskleding, kinderkleding (6 tot 10 jaar), schoenen, 
damesfiets en allerlei. 
 
Technische-Schoolstraat 67: 
Speelgoed, kleding, babygerief en huishoudgerief. 
 
Valkenborch 8: stratenplan: E6 
Boeken, D.V.D.’s ,C.D.d’s, kleding, fietsen, (baby) speelgoed, electro, 
huishoudgerief, valiezen, handtassen en trolley’s. 
 
Valkenborch 9: 
Kleding, trampoline, voetbaltafel, air hockey tafel, boeken & strips, speelgoed, 
C.D.’s & D.V.D.’s, kinderbedje, kinderfiets in zeer goede staat, tandem, 
boekenrekjes, houten wandrek, werkgereedschap, filmprojector met filmpjes 
(antiek). 
 
Valkenborch 14: 
Singels, kleding, speelgoed, kast, kinderbedje, salontafel en allerlei. 
 
Valkenborch 13: 
Kleding, schoenen en allerlei.                                                                                                    
 
Velleke 16: stratenplan: F6            
Kleding, boeken, D.V.D.’s, Fort Transit, meubels, fiets, elektro, prullaria en 
allerlei. 
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Velleke 18: 
3 velo’s; 2 kleine  + 1 grote mountainbike, kinderkleding, kleding volwassenen 
en allerlei. 
 
Velleke 220:  (voor buurthuis den Alleman) 
Kleding, schoenen, puzzels, speelgoed en allerlei. 
 
Velleke 220: (voor buurthuis den Alleman) 
Kinderbedje, kledij, huishoudspullen, keukengerij, puzzels, vazen en 
bloempotten. 
 
Velleke 220: (voor buurthuis den Alleman) 
TV x 2, zetel, kleding, huishoudgerief, keukenspullen, speelgoed, gordijnen, 
babykleding, boeken en video’s. 
 
Velleke 220: (voor buurthuis den Alleman) 
Gereedschap en artikelen voor binnenshuisgebruik. Alles nieuw! 
 
Velleke 220: (voor buurthuis den Alleman) 
Decoratie, jeugdboeken, puzzels, P.C. en grote T.V. (kan deze niet mee ter 
plaatse brengen). 
 
Velleke 220: (voor buurthuis den Alleman) 
Boeken, kleding, schoenen, handtassen, C.D.’s, P.C. en decoratie voor op de 
kast en aan muur. 
 
Velleke 220: (voor buurthuis den Alleman) 
Zonnebrillen. 
 
Velleke 220:        (voor buurthuis den Alleman) 
Kleding, speelgoed, babyartikelen enz. 
 
Velleke 220:      (voor buurthuis den Alleman) 
Kleding, huishoudgerief, babyartikelen, gereedschap en fietsen. 
 
Velleke: aan garage nr 194 
Autobanden en kleding. 
 
Velodroomstraat 26: stratenplan: F5                                                                                 
Elektrische fiets, lichtreclame van L&M, huishoudartikelen, schilderijen, 
kleding, traploper, fiets, home trainer en allerlei prullaria.  
 
Velodroomstraat 85:  
Speelgoed, kleding (kinderen en volwassenen), huishoudgerief en een twee-
persoonsbed. 
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Hoek Violetstraat en Elsum: stratenplan: F6  Enkel in de voormiddag!                                                                                                     
Dameskleding, meisjeskleding mt 80-92, park, skateramp, speelgoed,                  
Wii spel & console, BMX, snijmachine, tuinstoelen plastiek (4 st) en BBQ. 
 
Violetstraat 11:   
Kinderkleding, kinder D.V.D.’s, speelgoed en varia. 
 
Wielewaalstraat 36: stratenplan: E6  
Huishoudgerief, kinderkleding, boeken, kinderstoel, wieg, speelgoed, C.D.’s, 
D.V.D.’s, beeldjes en allerlei. 
 
Zwaluwenstraat 3: stratenplan: E5-E6 
Kleding meisjes en dames, speelgoed, schilderijen, Kerstgerief, beeldjes, 
salon en allerlei. 
  
Zwaluwenstraat 8: 
Speelgoed, kleding (jongens), kinderfietsjes, go-kart, babystoel, speelpark, 
autostoelen en allerlei . 
 
Zwaluwenstraat 17: 
Huishoudgerief, studententrolly, knuffels en allerlei. 
 
Zwaluwenstraat 25:       kapsalon 
Verlichting, speelgoed (bijna nieuw), oude gsm, kleding, decoratieartikelen, 
D.V.D.’s, C.D.’s, cosmetica produkten JAFRA en allerlei. 
 
Zwanenstraat 1: stratenplan: E6 
Kleding, meubels, huishoudgerief, gereedschap, radio en C.D.’s. 
 


