
Garageverkoop 2015

Adres Omschrijving 

Aquarius 5 Boeken, lampen, verrekijkers, vazen, bloempotten, tassen etc.

Aquarius 11 Meisjesspeelgoed, huishoudelijke artikelen, playmobil, vazen etc.

Aquarius 23 Te gekke Kinderspullen en hele leuke vazen en schalen!!!!

Aquarius 26 -

Aquarius 28 Speelgoed en zelfgemaakte spullen

Aquarius 30 Kinderspeelgoed, lampen, gordijnen, kleding, zelfgemaakte spulletjes (door de kids), electrische 

apparatuur, TV etc.

Aquarius 34 Kinderspeelgoed-kleding en benodigdheden, decoratie materialen, houtkachels, LP's enz...

Aquarius 36 -

Bandstraat 10 Aanhangwagentje, grote tent, windsurf spullen, hometrainer, tuin spullen en wat kleine frutsels

Bandstraat 13 Kinderspeelgoed, kinderkleding en div anderen spulletjes

Bornerkapelstaart 8 Buitenspeelgoed (skeelers, steps), kinderspeelgoed, kleding etc.

Bornerkapelstraat 21 Tweedehands spulletjes, gevouwen boeken, handgemaakte bloemen, sieraden, kaarten en 

speelvilt

Bornerveldstraat 69 Mooie kleding, tuinstoelen, lampen, nieuwe dvd's en nog veel meer

Bornerveldstraat 98 Kinderwagens, bolderkar, kinderbed, box, kinderkleding, speelgoed, kinderfiets

Bornerveldstraat 100 Kleren en diversen

Bornerveldstraat 104 Kinder/ baby kleding, zwangerschapskleding, audio, speelgoed, overig huisraad.

Burg. Onlandstraat 1 Kleding, schoenen, sportartikelen, woonaccessoires, sierraden etc.

Forum 21 Radio/CD speler, kleding, schilderijen

Forum 33 Kinderspeelgoed en allerlei.

Gaarstraat 48 Kleding, speelgoed, vinyl-platen, spellen etc.

Geentstraat 44 Diverse huishoudelijke artikelen

Geentstraat 45 Kinder- en dameskleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, boeken

Geentstraat 52 2e hands spullen (kleding etc.)

Geentstraat 56 Speelgoed, huisraad

Geentstraat 78 Baby en peuterspeelgoed, diverse huishoudaparatuur

Heer Ottostraat 38 -

Heer Ottostraat 42 Speelgoed tot 5 jaar, kinderkleding meisje (maat baby to maat 98)

Heer Ottostraat 47 Kinderkleding, boeken, spellen, diverse artikelen

Heer Ottostraat 49 Kinderkleding, speelgoed

Heer Ottostraat 56 DVD's, zwembadtrap, spellen etc.

Hertog Reinaldstraat 12 Porselein, boeken, tijdschriften, diversen, 2 electrische fietsen (dames en heren zonder stang), 

mogelijk koffie/thee met wafels

Hertog Reinaldstraat 18 Kleding, bolderkar en snuisterijen

Hertog Willemstraat 1 Kleding, kleinhuishoudelijke artikelen

Hertog Willemstraat 7 Oude tassen, meubels, opbergers, div.

Hertog Willemstraat 8 Kleding, schoenen, DVD's, boeken, decoratie

Hertog Willemstraat 13 Speelgoed, kinderkleding, diverse spullen voor in en rondom het huis

Hertog Willemstraat 14 Gebruikte spullen

hertog willemstraat 27 Gebruikte kleding en speelgoed

Hertog Willemstraat 30 Kleding, huishoudelijke artikelen, snuisterijen

Hertog Willemstraat 37 Div. spullen

Hondsbroek 22 Kleding, sieraden, overbodige huisraad, misschien koffie met broodjes.

Hondsbroek 27 Kinderspeelgoed, kleren dames en kinderen, boeken, sierraden etc.

Hondsbroek 50 Kleding, speelgoed, keukenspullen etc.

Hondsbroek 51 Van alles en nog wat

Hondsbroek 55 Speelgoed, kleren etc.

Hondsbroek 61 Van alles en nog wat

Hondsbroek 65 Speelgoed, kleding

Hondsbroek 68 Fietsen, speelgoed, kinderkleding, boeken

Hondsbroek 70 -

Hondsbroek 72 Zelfgemaakte hebbedingetjes, kinderkleding

Jan van Salmstraat 2 Vooral kinderspeelgoed en kleertjes 0-3 jaar



Jan van Salmstraat 10 Speelgoed, kleding, garage- en tuinspullen, fietsen

Jan van Salmstraat 21 Huisraad

Jan van Salmstraat 22 Versgebakken wafels, kleding in alle maten, schoenen, printers, los computerscherm, 

gameboys, gezelschapsspellen, porselein, glaswerk, keukengerei, lampen, schilderij, rotan stoel 

etc.

Jan van Salmstraat 28 Diverse speelgoed, leesboeken, kleding, meubilair

Jan van Salmstraat 36 Paardenspullen, glaswerk, boeken en diversen

Jan van Salmstraat 60 Kinderkleding, boeken, speelgoed (spellen, puzzels), fietsjes, DVD's

Karensstraat 5 Baby-, kinderkleding, babyspullen, speelgoed en leuke hebbedingetjes

Karensstraat 20 Van alle markten thuis, speelgoed, kleding, hebbedingetjes, noem maar op.... 

Karensstraat 27 Speelgoed, huishoudelijke artikelen, boeken, decoratieve prullaria

Karensstraat 32 Kinderwagens (2x), babybox, kleding, baby attributen

Karensstraat 60 Cd's, films, beeldjes, videobanden, porselein, div. en hamburgers

Karensstraat 80 -

Koningstraat 

12 Woonkamer-, badkameraccessoires (nieuw), boeken, mokken en bierglazen voor speciale 

gelegenheden (nieuw), grasmaaier, kerstartikelen

Koningstraat 17 Allerlei, kleren en dergelijke

Koningstraat 44 Kinderspullen, dakpannen, vazen, tuinartikelen, een hamburgertje en veel gezelligheid!

Koningstraat 52 Snuisterijen voor jong en oud

Koningstraat 53 Babykleding, huishoudelijk gerei, kookboeken, kleding e.d.

Koningstraat 55 Boeken, allerlei klein huishoudelijk, bloempotten

Koningstraat 58 Boeken, kleding, snuisterijen

Koningstraat 76 Babyspullen, speelgoed, kinderkleding, decoratie, keukenspullen

Marcus Aurelius 17 Boeken, dvd's, speelgoed, diverse huishoudelijke artikelen en snuisterijen

Marcus Aurelius 25 Speelgoed, kleding, terras en grabbelton

Marcus Aurelius 26 Speelgoed, klein huishoudelijke spullen, zonnedoek (5x5), zelfgebakken wafels

Marcus Aurelius 27 Terras; koffie, thee, ranja, cake en spelletjes

Marcus Aurelius 51 Kinderkleding, speelgoed, fietsen

Minerva 22 Tweedehands spullen, speelgoed, spellen, boeken, schaatsen, e.d.

Minerva 48 Speelgoed  en zelfgemaakte pastel-tekeningen (mogelijk ook iets te drinken; ranja)

Minerva 68 Babykleding, kindervoeding, speelgoed, babyspullen zelfgemaakte kaarten

Molenstraat 

31 Bloempotten in allerlei maten en soorten en kleuren. ZiggZagg plantenzakken in allerlei maten 

en vormen. Gevlochten manden en bloembakken

Octavianus 3 Baby-, peuterspeelgoed, baby-, peuterkleding etc.

Octavianus 

29 Baby en peuter spullen, o.a. kleding, speelgoed, boxkleed, maxi cosi e.d., zwangerschapkleding, 

klusspullen, o.a. gordijnrails, doucheset

Octavianus 31 Vooral kinderspullen.

Octavianus 32 Vooral kinderspeelgoed

Octavianus 38 Speelgoed, kleding

Tiberius 12 Oud speelgoed, decoratie, meubelen

Vespasianus 1 Cd’s, dvd (muziek, films)  boeken, speelgoed, spellen etc.

Vespasianus 3 Indische saté, lontong, kroepoek, sneaker, petjes, babykleding (muziek)

Vesta 29 Gereedschap, kleren, speelgoed, woonaccessoires, boeken, dvd, cd's, klein electra en voor de 

kinderen; ranja en wafels

Vesta 42 Boeken ,lampen , huisraad ....div spullen prinsessen tv , tv , enz. Zomerse tropische cocktail met 

fruit 

Vesta 52 Nieuwe schoenen, slippers, sieraden, haaraccessoires, sanitair, douchekoppen, houtdecoratie, 

huisdecoratie

Walramstraat 4 Sanitair wasbakken, speelgoed, kleding


