
Adres Wat verkoop ik Opmerking 

Acacialaan 4 (tuin)gereedschap; keukenspullen; lasapparaat; 
zandstraalapparaat 

verkoop aan de weg op de oprit ! 

Berkenstraat 17 massagetafel; zitzak; bank uit ducato bus; 
hangmat met steun; zwembadtrap; campingtafel; 
fietsenrek; grasmaaier; tv kast en nog meer. 

 

Bosstraat 74 Van alles; o.a. kleding; gereedschap ; 
kantoorartikelen; elektrische apparaten enz 

 

Bosstraat 112 Armbandjes hondenfietskar; schilderijen; 
speeldoosjes magneten en nog meer 

 

Bosstraat 124 Allerlei huishoudelijk ;hobby en dvd ś  

Bosstraat 126 Gordijnen; auto banden; huishoudspullen 
allerhande; veel variatie 

 

Brakenstraat 12 Lego; kinderspeelgoed; kinderboeken; 
kinderkleding 

Gezamenlijke verkoop met de 
buren (nr 10 en 12) 

Bunderstraat 36 puzzels ingang van Hoornestraat tussen 
de huisnr. 11 en 13 

De Biezen 143 huishoudelijke artikelen  

Eekhoornstraat 2 2x skelters; home deco; schildersezels; 
bloempotten; kussentjes; etc. 

 

Fretstraat 33 overbodige spullen  

Hazestraat 28 Kinderkleding; speelgoed en overige spullen.  

Hazestraat 60 Kleding ; lampen ; vintage spullen en heel veel 
meer. 

 

Kreijenbeek 20 speelgoed, kleding, overig  

Kreijenbeek 30 Vintage; Retro en Antieke Ik verkoop het in mijn garage box 
nr; 31G05 gelegen aan de Smelen 
in rijden langs huis nummer 31 

Kreijenbeek 152 Speelgoed; kleding; tuinartikelen; en diverse.  

Kreijenbeek 160 Van alles  

Kreijenbeek 191 kinderkleding/speelgoed; kerstspullen; 
carnavalskleding enz.. 

 

Kreijenbeek 193 Kinder spullen oa kleding speelgoed 
Campingbedje enz; Diverse decoratie materialen 

 

Kreijenbeek 195 Speelgoed; kinderkleding en schoenen; kleding 
dames (maat S/M); dames schoenen; overige 
spullen 

In de voortuin; bij regen in de 
achtertuin (hoekje omlopen bij 
het huis). Huisnummer staat ook 
op de poort aangegeven. We zijn 
er tot 14.30 

Kreijenbeek 223 Woon accessoires; kinderspeelgoed; 
kinderkleding. 

 

Kreijenbeek 273 tweedehands spullen  

Kreijenbeek 277 Diverse dames kleding schoenen; Kinderkleding; 
speelgoed; Decoratie enz enz 

 

Kreijenbeek 303 Kleding ; spullen voor in/rond huis ; speelgoed ; 
lekkernij 

Huis ligt aan een veldje (met de 
grote dwarsliggende boomstam); 
Verkoop is in de voortuin 

Kreijenbeek 329 2e hands spullen...; Allerlei  

Kreijenbeek 349 Huisspullen  

Kreijenbeek 351 van alles wat;en eigen gemaakte kaartjes  

Leenderweg 63 Dames en herenkleding; jongenskleding.  



Speelgoed; leesboeken; Woonaccessoires; 
sieraden. 

Leenderweg 162 Van alles wat. 12.00 -14.00 uur. 

Lindestraat 24 Kinderspullen  

Lindestraat 36b Boeken; speelgoed; kleding enz  

Lindestraat 37a Schoenen; kleding; inrichting huis; 
tuingereedschap etc 

 

Merendreef 8 speelgoed; kleding; huishoudartikelen; allerlei verkoop bij oprit of overkapping 
(staat aangegeven) 

Parallelweg Oost 19 Kleding; huishoudelijke spullen; tassen; 
woonaccesoires; vintage spullen 

Verkoop in de voortuin en oprit 

Plataanlaan 2 huisraad (stoelen; keukengerei; decoratie; enz); 
sieraden; lifestyle artikelen 

 

Repelaerstraat 1a Huisraad; kleding meubels  

Schotelmansstraat 2 Boeken, speelgoed, klein huisraad  

Schotelmansstraat 25 Rugzakken; kleding; schoenen; skeelers; 
rolschaatsen; reisstrijkijzer 

 

Schotelmansstraat 25 2e hands jongenskleding en jongens speelgoed; 
skeelers;step etc. 

Tiener die naar de puberteit fase 
gaat en zijn kamer/kledingkast 
opruimt. 

Schotelmansstraat 25 Haak en brei dekentjes; jurkjes; truitjes; mutsjes; 
knuffels 

Namens Do It Africa Foundation. 

Schotelmansstraat 25 Wedgewood servies; dvd/cd's; bakkelieten 
telefoon; kleding; sieraden 

 

Schotelmansstraat 26 Kinderlaarzen-skeelers - oude lego -en nog wa  

Sint Lucasstraat 1 Huisraad; kleding  

Sint Lucasstraat 12 Huishoudelijk spul en kleingoed  

Sparrenlaan 1 Luxe kleding; huisraad; puzzels; boeken; cd's De verkoop vindt plaats aan de 
voorkant van het huis; op de 
oprit. 

Unseltstraat 11 Boeken; compressor; DVD speler; gasmasker; 
Imac; inkjet printer; labelprinter; luchtbed met 
elek. pomp; LED buitenlamp; retro 
medicijnkastjes; schrikdraadapparaat; elektra 
schakelmateriaal. 

 

Valkenierstraat 87 van alles; lp;s singles matchbox etc  

Valkenierstraat 117 Huishoudelijke spullen; speelgoed en van alles 
wat 

 

Valkenierstraat 119 2de hands spulletjes en kleding Graag doen we weer mee op 
onze eigen oprit 

Valkenierstraat 123 Motorkleding; Jassen en broek; motorhelmen; 
diverse elektronica; dvd's; kleding; huis; tuin en 
keuken spullen 

 

Van Cuijkstraat 23 Decoratie; mobiele telefoon; tiener 
buitenspeelgoed; ikea kasten; kleding; 

 

Van Cuijkstraat 24 Vinylsingles en toebehoren  

Van Cuijkstraat 25 Decoratie; apparatuur; kinderkleren; speelgoed; 
allerlei 

 

Van Cuijkstraat 28 Kleinmeubelen;sieraden;kleding;oud Brabants 
paardentuig;electronica 

 

Van Cuijkstraat 37 Huisraad; beeldjes; tuinspullen en  



tuingereedschap; gereedschap en visspullen 

Van Cuijkstraat 46 Kleding speelgoed dvd enz  

Van Cuijkstraat 73 Kleding; haakwerk; decoratie; schilderijlijsten  

Van Cuijkstraat 90 Véél decoratie waaronder serieuze vintage; verse 
dadeltakken uit eigen tuin; etc... 

Even omlopen/rijden; verkoop in 
garage achterkant huis; ook met 
auto bereikbaar. 

Van Cuijkstraat 90 hobby spullen huishoudelijke snuisterijen 
speelgoed kleren 

Even omlopen/rijden; verkoop in 
garage achterkant huis; ook met 
auto bereikbaar. 

Van Cuijkstraat 108 Diverse foto lijstjes; Cd’s; Dvd’s; Diverse 
verlengkabels/sloffen 

 

Van Hoornestraat 3 brei en haakwerk; oventje; badhanddoeken en 
washandjes 

 

Van Hoornestraat 13 Van alles; vazen; kleding; schaaltjes enz Voor in de tuin en achterom 

Van Hoornestraat 16 Tuin en hobbyspullen  

Van Hoornestraat 19 Kom gewoon even kijken  

Van Hoornestraat 23 Kleding;meubels; allerlei kleine 
spullen;snuisterijen;etc 

Gedeeltelijk overdekt;ligt aan het 
weer;achter;voor;zijkant 

Van Rotselaerstraat 
36 

Huisraad  

Vijverdwarsstraat 2 Lampen; stoelen; kinderspeelgoed; 
plaffondventilator; decoratie voor kinderkamers; 
vintage woonaccessoires en veeeel meer. 

Verkoop bij mijn garage aan de 
Vijverstraat. 

Vijverstraat 3 Kom gewoon maar even kijken  

Vlaskam 2 Schilderijen; schalen en vazen (Limoges; Gouda 
enz.) beelden; boeken; lampen; lp's; vitrage kast 
met verlichting-2 glas-De betere 
verzamelaarsplaten met onderkastje met deur. 

De betere verzamelaars-spullen 
voor bijzonder lage prijzen; 
omdat ik met verzamelen stop. 

Vlaskam 4 Kinder kleren; speelgoed  

Weteringstraat 34 Vooral veel speelgoed en wat dingetjes voor in 
huis. 

 

Weteringstraat 36 Kinderspeelgoed; verkleedkleren; tv; 
kindermeubels; huiskameracessoires; boeken; 
kerstspulletjes; serviesgoed 

 

Weteringstraat 42A Speelgoed; (kinder)kleding; boeken; vintage; 
curiosa; en van alles wat. 

 

 


