
Gezinsbond Ranst - Garageverkoop zondag 28 april in Groot Ranst 

-Verheyen, Gasthuisstraat 14 Ranst 

Babykleding van maat 56 t.e.m. 74, babyuitzet co-sleeper, relax, flessensterilizator, kinderspeelgoed, meisjesfiets 24 

inch, naaimachine tafelmodel Bernina, en ander huisraad 

-Floren, Lievevrouwstraat 9A Ranst 

Keuken-, audio-, CD- en DVD-toestellen, 500 strips, boeken, singels, LP, huishoudgerief, porcelein, curiosa, 

tabaksreclame e.a. winkelspullen, modelbouwverf + toebehoren, automodellen 

-Verbist-Peeters, Lievevrouwstraat 38 Ranst 

Camping- en huishoudgerief, allerlei 

-Vicky Van Eyken, Molenstraat 27 Broechem 

Speelgoed, lusters, fotokader,tuingerief 

-Sam Gijbels,  Molenstraat 37 Ranst 

Kinder- en babykleding (vooral meisjes), speelgoed, gezelschapsspelen, DVD's, kook- en infoboeken, decoratie, 

meubels (TV-kast, secretaire, DVD-kasten, tafel en stoelen, ...)  

- De Bie Stephanie, Molenstraat 39 Ranst 

Dameskleding, accessoires, keukengerief, en babyspullen 

-Brants Walter, Vaartstraat 13 Ranst 

Tuin- & werkgereedschap, wijn 

-Dirk Verhaegen, Vaartstraat 26 Ranst 

Gereedschap, treinen, auto´s, varia, kinderbuggy 

-Evelynn Audoor-Stabel, Laarstraat 18 Ranst 

Matten, barkrukken, knopen, kinderspullen, kleding, varia, oude bankzaag 

-Pemen, Goudbloemlaan 6 Ranst 

Nieuw keukenmateriaal, printer en scanner, nieuwe portefeuilles, eetgerief, ijs- en smoothiemachine, fiets. Dit alles 

voor een vriendenprijs, dus kom zeker eens langs onze garage 

Smits-Van Eynde, Brug.Louis Pittoorslaan 4 Ranst 

Box, ledikant, baby aktiviteiitenzitje, babyfoon Angelcare met sensormatjes, babyspullen zoals doseerpotjes, WC-

verkleiner, babypotje, luieremmer, traphekje, wrapper, babykleding, babyspeelgoed, kinderspeelgoed, kinderfiets 12 

inch, stepje met 3 wielen 

-Maertens-Bal Burg. Louis Pittoorslaan 6 Ranst 



TV, kleine meubelen, boeken, kleidng, slaapzakken, CD´s, keukenstoelen, CD-rek, aquarium, gordjinen, speelgoed 

Little Pet Shop, allerlei, boeken, kleding, huisraad, servies 

 

-De Bock Linda, Dullaard 4 Ranst 

Kleding, boeken, allerlei 

-Smits – Van Loock, Begonialaan 3 Ranst 

Speelgoed, bloemschikmateriaal, allerlei 

-Stefanie Ceulemans, Processieweg 6B Ranst 

Kleding, decoratie, antiek 

-Bosmans Antwerpsesteenweg 93 Broechem 

Quad, kinderwagen, kinderkleding 

- Myriam Oorts, Bieslooklaan 21, 2520 Broechem 

kinderkleding, dameskleding maten 42/44 en 46/48, schoenen maten 37, 38 en 39 ook schoenen voor steunzolen, 

handtassen, kinderfietsen 3 en 6 jaar, spiegels voor scooter, tuinstoelen en tuintafel, kinderbox en verzorgingstafel, 

dubbele kinderbuggy 

-De Noël Tom-Meltte Lien Mollentstraat 21 Broechem 

Speelgoed, kinderkleding, allerlei zoals decoratie, boeken 

-Gysels Frieda, Van den Nestlaan 161 Broechem 

Kleding, speelgoed, kappersspullen, huishoudgerief, babyspullen, allerlei 

-Lamens, Broechemlei 8 Ranst 

Kinderkleding, huishoudgerief 

-Hendickx, Doggenhoutstraat 8 Ranst 

Kleding, schoenen, glazen, rommelmarktspullen, allerlei 

-Mondelaers, Doggenhoutstraat 14 Ranst 

Meisjeskleding, speelgoed, babyspullen, 200-tal golfballetjes, decoratie, kleine meubel zoals bureau, dressboy, … 

kinderboeken, gezelschapspelletjes, rommelmarktspullen 

-Van Meer Monique, Doggenhoutstraat 51 Ranst 

Decoratie, kleding, juwelen, babyspullen, keukengerie, speelgoed 

-Van Steenbergen, Veldstraat 47, 2520 Ranst 



Stofzuiger- keukenrobot - handdoeken - computerscherm – moderne luster halogeen - mandjes - litho's- 

kunstwerkjes - oude boekentas - rugzakje - prularia - wijnrekje -zitbal -  kledij - oude telefoon -drinkbekers - dienblad 

-schoudertas - hogedrukreiniger voor onderdelen -TL-lampen – huisraad - yogamat - diverse spullen 

-Embrechts Roggelaan 1 Ranst 

Dameskleding, schoenen en handtassen, fietsen, bromfiets en huishoudspullen 

-Vingerhoets Peter, Tarwelaan 9 Ranst 

Speelgoed, antiek, kleding, schilderijen en vele andere dingen 

-Smets-Tullen, Gerstelaan 5 Ranst 

Inboedel  huis 

-Aerts-Hermans, Boekweitlaan Ranst 

Huisraad, potten en pannen, kinder- en volwassenkleding, diepvries tafelmodel, knuffels, verlichting, allerlei kleine 

spullen en curiosa 

-Oris-Kreydt Ranstsesteenweg 158 Ranst 

Heel veel spullen gratis, Michael Kors winterjas, voor dames kleding alle maten/merken, juwelen, sjaals en 

handtassen, voor jongens tot 10 jaar puzzels, spelletjes, kleding, verkleedkleding, step en dekbedovertrek, metalen 

hekwerk voor rozenplant, glaswerk, decoratie en huishoudgerief 

-Hattas Ranstsesteenweg 165 Ranst 

Electro, speelgoed, binnenhuisdecoratie 

Ignacio Goossens, Ranstsesteenweg 174 Ranst 

kinderkleding (van 0-12j..), banden, vynylplaten.... 

-Sels-Van Hemelen, Ranstsesteenweg 184B Ranst 

Boeken, servies, bierglazen, tassen, dames- en herenfiets, gereedschap 

-Familie Gelissen-Standaert, Herentalsebaan 1 Ranst 

Antieke houten kinderlooprek, serviezen, keukengerief, glaswerk, prullaria, autozetel overtrekken, daksteunen voor 

auto, kleding 

-Ceulemans, Herentalsebaan 91 Ranst 

Baby & kinderartikelen, electro, kleding 

-Willy De Belder, Herentalsebaan 150 Ranst 

Keukengerief, elektrische tuingereedschappen en dergelijke 

-An Smet, Herentalsebaan 150 Ranst 



Magneetbord, verschillende beeldjes grote en kleine, staande lamp, schilderijen, materiaal voor bloemschikken, 

fantasiedozen, taartenscholteltjes, halssnoeren, parels 

-Fermeé-Kerckhofs, Herentalsebaan 150 Ranst 

Allerhande keukengerief, cache-pots, vazen, beeldjes, schilderijen 

-De Moor-Godrie, Herentalsebaan 159 Ranst 

Allerlei, alles voor een 0.5euro 

 

-Familie Meskens, Herentalsebaan 160 Ranst 

Jongenskleding 10-14 jaar, speelgoed jongens, tuinset, kast + CD set, allerlei kleine spulletjes,  MBX –fiets 

-Familie Cnudde-Billiet, Kriekenstraat 59 Ranst 

Eenpersoonsmatras + dekbedovertrekken K3, rood zeteltje, decoratie (bloempotten, vazen, …), kleding meisje 

±12jaar, schoenen, speelgoed 

-Harpers, Schawijkstraat 71 Ranst 

Baby- en kinderspullen, speelgoed, allerlei 

-Devaux Hilda, Schawijkstraat 85 Ranst 

Allerlei 

-Hilde Palinkckx-Herbosch Schawijkstraat 43 

Plantenruil van boompjes, struiken, planten, zaaigoed, zaad, ... weggeven of ruilen.De plantenruil is 

gratis. Kom een lekkere pannenkoeken eten met een koffie of andere dranken aan democratische prijs. 

De opbrengst gaat naar "Kom op tegen kanker en Think Pink". 

-Verleye-Bogaerts, Berkenlaan 68 Ranst 

Kinderkleding, speelgoed, boeken, allerlei 

-Gedopt, Berkenlaan 63 Ranst 

Huishoudgerief, snuisterijen, oude postkaarten, cache pots, baby verzorgingskussen, opvouwbaar campingkastje, 

wintervoortent caravan, kerkstoel, Posso opbergdozen voor CD 

- Hellemans, Berkenlaan 59 Ranst 

Bench, hoofdkussens, tapijt, kussens, kaders, fotokaders, decoratie, allerlei, boeken, rieten borden + serviesringen, 

vazen, glazen 

-Prié-Aerts, Berkenlaan 57 Ranst 



Wegens verhuis inboedel zoals allerlei tuingerief, ligzetel, veldbed, bloempotten, cache pot, snoeischaar, 

heggeschaar, vijvermandjes, lusters, spotjes, allerlei gereedschap, vazen, kerstboom, kerstballen, breiwol, priemen, 

haaknaalden, … 

-Marcel Floren, Berkenlaan 36 Ranst 

Potten, meubels, vazen, kleding, handtassen 

-Dens-Van Rompaey, Dennenlaan 4 Ranst 

Kinderkleding, volwassenkleding, schoenen kinderen en volwassenen, speelgoed, boeken, huishoudgerief, decoratie 

 

-Dennenlaan15 Ranst 

Hond- en kattenspullen, elektro, kerstkaarten, DVD allerlei, fietskar Croozer, babykleding, ±7m2 stenenvloer, 

schoenen, kleding grote maten, schommelpaard, Maclaren buggy 

-Raets, Kasteeldreef 19 Ranst 

Kinderkleding en –speelgoed, dameskleding 

-Kim Mijlemans, Boswijk 37 Ranst 

Schilderijen, tafeltjes, antiek, speelgoed, kinder- en volwassenkleding, playmobil, trouwkleed, lichtwekker, bedhemel 

-Katrien Bopst-Van Geel, Zevenberglaan 35 Ranst 

Jurken in nieuwe staat, vestjes, sjaals, nieuwe pluche dieren, allerlei DVD´s, vazen, tuinpotten, servies, prullaria, 

fietsen, speelgoed 

-Cami Rony, Kromstraat 29 Ranst 

Huishoudraad, autobanden en TV 

-Greet Liekens-Weyers, Kromstraat 9 Ranst 

Partij handwerkspullen Gobelin en Smyrna, huisraad, allerlei glazen 

-Kienen Gilberte, Valkenlaan 1E Ranst 

Kleding 

-Liekens Valkenlaan 32 ranst 

kleding,schilderijen,valiezen vier in een,boeken,etsen,sigarenbanden 

-Andriessen Kelly Kievitlaan 11/2 Ranst 

Interessant voor kleuterleidsters 400 peuter- en kleuterboeken, themabakken, versiering, didactisch materiaal, 

speelgoed, Maclaren duo buggy, kinder- en dameskleding en schoenen merkkleding, handgemaakte haarspeldjes, 

oorbellen, handgemaakte bedankjes voor einde van het schooljaar voor juf en meester en veel meer 

-Fonteyn, Merellaan 23 Ranst 



Speelgoed, kinderkleding 

-Van Uffelen, Merellaan 26 Ranst 

Allerlei zolderspullen waaronder koperen luster, openhaardstel, kaders en allerlei 

-Verbruggen Brigitte, Profeetstraat vanaf apotheker 1e in bocht rechts 

Fiets, plooifiets, damesfiets, kinderautostoelen, speelgoed (Playmobil), dames merkkleding van S tot XL, mooie 

houten tuinstoelen, binnen- en buitendecoratie 

-Verswijvel Felix, Lijsterlaan 3 Ranst inrit langs Profeetstraat 

6 oude stoelen, luster, beeldjes, boeken, sierstukken, kleding, vazen, glazen, antiek, allerlei huisraad 

 

-Evi Lemaires, Profeetstraat 39 Ranst 

Decoratie, speelgoed, babykleding en –spullen 

Kom ook eens kijken naar ons gratis hoekj! 

- Jacobs – Thys, Rembrandtlaan 17 Broechem – tot 14.00 u. 

Kinderspellen, stoel, autostoel, kinderspeelgoed, huisraad, babyfoon 

-Keller-Vervoort, Kerkstraat 11 Oelegem  

Kleine meubel, hoekkast, bureau, luster, rotanzetels, tuingereedschap, prullaria, tafeltjes, stoelen, glazen, 

schilderijen en kaders, vazen, huisgerief, strips en LP´s 

-Van Dooren Simone, Rundvoortstraat 26 Oelegem 

kleding, snuisterijen, decoratie, kindergerief, speelgoed 

-Schroven Diane, Oudstrijdersstraat 118A  Oelegem 

Speelgoed, dameskleding, kinderschoenen en babyschoenen, pijama`baby en peuter, jassen baby en peuter, 

damesjassen, autoradio, boxen, versterker, borstpomp,  borstvoedingskussen, vest en botinnen voor airsoft 

-Lorquet, Kardianaal Cardijnlaan 2 Oelegem 

Lego, Playmobil, speelgoed, retro spulletjes 

-Kenis Birgit, De Achterhof 5 Oelegem 

Speelgoed, kleding en schoenen, verlichting, reiskoffers en boeken 

-Borremans Brigitte, Hazenstraat 3 Oelegem 

Kleding, speelgoed, visgerief en huisraad 

-Wils, Notenstraat 26 Oelegem 



DVD, deco, servies, multimedia 

-De Cremer, Notenstraat 2 Oelegem 

DVD, kleding, fietsen, decoratie, PS`3 games 

-Maria Werrebroeck, Muizenheuvelstraat 59 2520 Oelegem. 

Meubels, elektrische toestellen zoals microgolfoven, diepvries, wasmachine, droogkast, kledij, 

schoenen, huisraad 

-Van Parijs Bert, Oostmallesteenweg 82 Emblem 

Garage materiaal, allerlei werkgerief, garage materiaal, tuinstoelen, DVD´s, CD´s, kinderstoeltjes en tafeltjes, 

keukengerief, microgolf Domo, Rollerskates grote en kleine, knutselgerief allerlei, boeken, 1 tafel met gratis allerlei, 

puzzels, kleding, fietsen 

-Coppens Ranstsesteenweg 26 Emblem 

oud gereedschap, huisraad kleine elektro, meubeltjes,  strips ,miniatuurautootjes, antiek speelgoed, kleding  

-Wenselaers Octavie, Ranstesteenweg 26 Emblem 

Electrische gereedschappen, auto-onderdelen, CD´s, klein huisraad 

-Blanpain-Smedts Ranstsesteenweg 61 2520 Emblem 

Vrouwenkleding, tabletsleeves nieuw, inboedel, paardengerief nieuw en 2-hands, decoratie 

-Janssens Hutveld 35 Emblem 

Huisraad, kinderspeelgoed en –kledij ±7jaar, machinerie, caravanspullen, autostoel, boeken 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


