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Beste deelnemer: 

Gelieve deze boekjes  

aan te bieden aan de kopers 

 

G A R A G E 

V E R K O O P 
 

Koersel 

Stal 

Beringen-Mijn 
 

ZATERDAG 1 en  

ZONDAG 2 JUNI 2019 

TELKENS VAN 10 TOT 17U 



Blz. 2 

 

DEELNEMERSLIJST 
Gezinsbond Koersel: garageverkoop 1 + 2 juni 2019    

Garages open van 10u00 tot 17u00. 
(Tenzij anders vermeld bij het verkoopadres) 

 

 

 

AAN DE BEZOEKERS VAN DE GARAGEVERKOOP: 

LET OP! RESPECTEER DE WEGCODE. PARKEER ENKEL OP DE 

TOEGELATEN PLAATSEN EN KIJK UIT BIJ HET OVERSTEKEN. 

Door wegenwerken is de Posthoornstraat, Nieuwendijk (tussen 
Korspelheidestraat en Kampweg) en Sportlaan afgesloten voor 
doorgaand verkeer. 
 

Deze deelnemerslijst bevat alle adressen van de ingeschreven 
verkooppunten en per adres een korte beschrijving van de 
aangeboden koopwaar.  
 

Eventuele afwijkende verkoopdagen en/of uren zijn per adres 
aangegeven.  
Indien er geen vermelding van dagen of uren is, dan is het 
verkooppunt op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019  
open van 10u00 tot 17u00. 
 

De adressen zijn opgedeeld in 3 regio’s: Koersel, Stal-Koersel en 
Beringen-Mijn. Per regio zijn de adressen gesorteerd op straatnaam. 
De deelnemende verkooppunten zijn herkenbaar aan een wegwijzer 
met het logo van de Gezinsbond en ballonnen van de Gezinsbond. 
Op het stratenplan zijn de verkoopadressen bij benadering 
gemarkeerd. 
 

Bij vragen/opmerkingen kan je eventueel contact opnemen met: 
Stefan Vanzeer:  011 45 32 42  
Christel Philips: 0473 59 67 37 of 011 45 22 65  
Willy Fonteyn: 0497 51 13 59 of 011 43 71 86  
 

Veel koopplezier. 
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Aardeweg 16 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kinderkleding, babyspullen, 

fietsen, allerlei, fiets : BNB meisjes 

 

Aardeweg 102 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, fietsen, ... 

 

Aardeweg 104 

Verkoop op: Za +Zo 

Speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), decoratie, huisraad, allerlei 

 

Albert 1 laan 33 

Verkoop op: Alleen Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), boeken, CD's/DVD's, 

huisraad, ... 

 

Albert 1 laan 95/1 

Verkoop op: Za + Zo 

allerlei, ... 

 

Asbergstraat 36 

Verkoop op: Za + Zo 

allerlei, ... 

 

Boomgaardlaan 26 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, CD's/DVD's, fietsen, meubels, 

decoratie, allerlei, ... 

 

Burg. Coomansstraat 27 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, CD's/DVD's, 

huisraad, electro, allerlei, ... 

 

 

 

 

Burg. Elensstraat 33 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, fietsen, 

meubels, decoratie, huisraad, gereedschap, 

allerlei, ... 

 

Duivenstraat 19 

Verkoop op: Alleen Za 

huisraad, allerlei, ... 

 

Dunantstraat 22 

Verkoop op: Alleen Za 

kleding (volwassenen), strips, huisraad, 

vinylplaten, allerlei, kookpotten, Tupperware-

producten 

 

Elsenbosstraat 11 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, babyspullen, 

boeken, ... 

 

Esdoornstraat 2 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, babyspullen, CD's/DVD's, fietsen, 

decoratie, allerlei, fotovergroter, 

keukenkraan, douchekraan (binnenwerk) 

 

Helderbeekstraat 27 

Verkoop op: Alleen Za 

kinderkleding, kleding (volwassenen), 

boeken, CD's/DVD's, meubels, decoratie, 

electro, gereedschap, vinylplaten, allerlei, 

700 Pottelbergse pannen, 50m² keramische 

vloertegels 20x20, klassieke tapijten, tafel 

met marmeren blad, zwarte 

voet+veiligheidsglas 

 

Helderbeekstraat 40 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kinderkleding, babyspullen, 

boeken, meubels, decoratie, huisraad, 

electro, ... 
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Hemelboomstraat 1 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kleding (volwassenen), 

babyspullen, antiek, meubels, huisraad, 

allerlei, ... 

 

Hemelboomstraat 2 

Verkoop op: Za + Zo 

kleding (volwassenen), meubels, decoratie, 

huisraad, electro, gereedschap, allerlei, 

grasmaaier, lampen uit de mijn, gerief voor 

de vijver, zwembad, serre, haagschaar 

 

Hemelboomstraat 3 

Verkoop op: Za + Zo 

kleding (volwassenen), boeken, decoratie, 

electro, allerlei, groene compostbak, 

kruiwagen handgemaakte juwelen, 

schoolfeestkleding 4-7jaar, winterbanden, 

stoomstrijkijzer 

 

Hemelstraat 8 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, babyspullen, fietsen, electro, 

allerlei, muziekinstallatie, brommers, 

scooters, auto, velgen 

 

Hooistraat 21 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, babyspullen, 

antiek, huisraad, gereedschap, allerlei 

 

Koerselsesteenweg 168 

Verkoop op: Alleen Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, boeken, strips, 

CD's/DVD's, decoratie, multimedia 

(Nintendo) 

 

Korhoenstraat 54 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, ... 

 

 

 

 

Kruisweg 10 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), boeken, strips, CD's/DVD's, 

decoratie, electro, 4 winterbanden met stalen 

velg 

 

Laakstraat 24 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), boeken, meubels, decoratie, 

allerlei, kinder-fietsen 

 

Laakstraat 130 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, fietsen, antiek, decoratie, 

huisraad, electro, gereedschap, allerlei, 

Veluxraam, PVC-ramen en deuren 

 

Laan op Heusden 23 

Verkoop op: Za + Zo 

CD's/DVD's, electro, gereedschap, 

vinylplaten, allerlei, ... 

 

Laan op Heusden 46 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, strips, CD's/DVD's, 

decoratie, allerlei, ... 

 

Leliestraat 2 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), fietsen, huisraad, electro, 

gereedschap, allerlei, ... 

 

Linkestraat 32 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, babyspullen, CD's/DVD's, 

decoratie, huisraad, electro, allerlei, ... 

 

Linkestraat 107 

Verkoop op: Alleen Zo 

decoratie, huisraad, motoronderdelen en 

handboeken, fototoestellen en boeken, 

paardrijbenodigheden, dameskleding en 

accessoires 
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Meigoorstraat 6 

Verkoop op: Alleen Za 

kleding (volwassenen), CD's/DVD's, fietsen, 

decoratie, huisraad, werkmateriaal, 

ijzerwaren 

 

Meigoorstraat 17 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, CD's/DVD's, meubels, decoratie, 

allerlei, ... 

 

Mezenstraat 2 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), CD's/DVD's, fietsen, 

decoratie, huisraad, electro, allerlei, diepvries 

in goede staat, bestek en kookpotten, DVD-

speler 

 

Middenstraat 75 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, fietsen, 

decoratie, huisraad, electro, allerlei, 

campingmateriaal 

 

Middenstraat 110 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, fietsen, decoratie, 

huisraad, gereedschap, allerlei, 

overgordijnen, geleipotjes, kar voor achter 

fiets, GPS 

 

Middenstraat 114 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, boeken, strips, 

CD's/DVD's, fietsen, decoratie, huisraad, 

gereedschap, allerlei, betonbeelden, 

polyesterbeelden 

 

Mosstraat 42 

Verkoop op: Za + Zo 

kinderkleding, boeken, meubels, decoratie, 

vinylplaten, allerlei, tassen, handtassen, 

rugzakken, PC-hardware 

Mouterijstraat 6 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), boeken, CD's/DVD's, fietsen, 

huisraad, electro, allerlei, bed (wit ijzeren), 

PS4 + spelletjes, Wii-gevechtsaria's 

 

Naaldweg 95 

Verkoop op: Alleen Za 

kleding (volwassenen), boeken, CD's/DVD's, 

decoratie, huisraad, allerlei, ... 

 

Pannehoefstraat 47 

Verkoop op: Za + Zo 

allerlei, ... 

 

Pastorijstraat 19 

Verkoop op: Za + Zo 

za vanaf 13u 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), boeken, CD's/DVD's, 

decoratie, huisraad, allerlei, grasmachine 

 

Pieter Vanhoudtstraat 73 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), meubels, allerlei, ... 

 

Rechtestraat 71 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, antiek, meubels, 

decoratie, huisraad, electro, allerlei, ... 

 

Rechtestraat 84 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, boeken, 

decoratie, huisraad, ... 

 

Reeweg 5 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), fietsen, decoratie, allerlei, 

speelgoedkeukentje, badkamermeubel, taupe 

luiertafel, oude zwarte piano 
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Schansstraat 39 

Verkoop op: Za + Zo 

strips, fietsen, allerlei, ... 

 

Schansstraat 81/B 

Verkoop op: Za + Zo 

kinderkleding, kleding (volwassenen), 

babyspullen, fietsen, antiek, decoratie, 

electro, kattenspullen, schoenen, grote 

vogelkooi, juwelen 

 

Schomstraat 35 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, meubels, 

decoratie, allerlei, ... 

 

Schomstraat 152 

Verkoop op: Alleen Za 

kinderkleding, huisraad, allerlei, ... 

 

Schomstraat 158 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, decoratie, 

huisraad, allerlei, schoenen (volwassenen), 

schoenen (kinderen) 

 

Schrikheidestraat 8 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kleding (volwassenen), antiek, 

decoratie, gereedschap, allerlei, ... 

 

Schrikheidestraat 69 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, fietsen, antiek, decoratie, allerlei, 

60's, 70's en 80's spullen 

 

Vitsenbosstraat 9 

Verkoop op: Za + Zo 

kleding (volwassenen), fietsen, decoratie, 

allerlei, stoelen 

 

 

 

 

 

Vrevijverstraat 94/1 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), boeken, CD's/DVD's, 

decoratie, allerlei, ... 

 

Wielewaalstraat 17 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, babyspullen, ... 

 

Wulpstraat 20 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, boeken, CD's/DVD's, antiek, 

meubels, decoratie, huisraad, electro, allerlei, 

... 

 

Wulpstraat 14 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kleding (volwassenen), boeken, 

strips, fietsen, electro, allerlei, ... 

 

Wulpstraat 38 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, boeken, strips, 

CD's/DVD's, fietsen, decoratie, huisraad, 

electro, gereedschap, vinylplaten, allerlei, 

schoenen, auto 

 

 

  

 

Guido Gezellestraat 25 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, boeken, strips, 

CD's/DVD's, decoratie, huisraad, allerlei, ... 

 

Heerbaan 28 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, babyspullen, 

boeken, fietsen, meubels, electro, ... 
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Heerbaan 61 

Verkoop op: Za + Zo 

kleding (volwassenen), decoratie, allerlei, ... 

 

Heerbaan 127/A 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, boeken, fietsen, 

antiek, decoratie, electro, allerlei, ... 

 

Heerbaan 139 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, babyspullen, 

boeken, (van 0 tot 8 jaar) 

 

Heerbaan 154 

Verkoop op: Za + Zo 

kinderkleding, kleding (volwassenen), 

fietsen, huisraad, allerlei, 2 gitaren, dakkoffer 

vr auto, bench vr hond, kattenspullen, 

juwelen, schoenen 

 

Heerbaan 222 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kinderkleding, boeken, 

CD's/DVD's, decoratie, allerlei, Dvd rek, 

hamsterkooi, schoenen 

 

Heerbaan 267 

Verkoop op: Za + Zo 

zo tot 14u 

speelgoed, kinderkleding, boeken, fietsen, 

decoratie, gezelschapsspellen, lego, 

tuingereedschap 

 

Heerbaan 274 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, antiek, meubels, decoratie, 

huisraad, electro, allerlei, ... 

 

Heerbaan 316 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, babyspullen, 

CD's/DVD's, fietsen, allerlei, ... 

 

 

Heerbaan 441 

Verkoop op: Alleen Za 

kinderkleding, kleding (volwassenen), 

babyspullen, boeken, decoratie, allerlei, ... 

 

Kampweg 57 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), boeken, decoratie, huisraad, 

allerlei, Vespa 125 CC 

 

Mathias Gheusenstraat 33 

Verkoop op: Za + Zo 

allerlei, … 

 

Molendijk 34 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, meubels, 

decoratie, electro, allerlei, ... 

 

Molendijk 48 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, boeken, CD's/DVD's, fietsen, ... 

 

Molendijk 147 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, fietsen, huisraad, electro, 

gereedschap, TV, laptop, WII, naaimachine, 

boormachine, compressor, schroefmachine, 

GSM, scooters, PSP4, scheermachine, 

waterpomp 

 

Molendijk thv 171 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, boeken, 

decoratie, huisraad, ... 

 

Molenlaan 16 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, boeken, strips, 

CD's/DVD's, fietsen, meubels, decoratie, 

huisraad, electro, gereedschap, allerlei, ... 
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Molenlaan 24 

Verkoop op: Za + Zo 

allerlei, grasmaaier, ligstoelen+kussens, 

mobiele airco, rieten salontafel, zilveren 

icoon, delft borden 4 seizoenen, kruimeldief 

 

Neerstraat 50 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, fietsen, ... 

 

Orgelwinningstraat 80 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), babyspullen, boeken, 

decoratie, ... 

 

Paardendijk 20 

Verkoop op: Alleen Zo 

kinderkleding, kleding (volwassenen), 

babyspullen, boeken, CD's/DVD's, meubels, 

decoratie, huisraad, electro, allerlei, ... 

 

Raapstraat 13 

Verkoop op: Alleen Zo 

speelgoed, fietsen, decoratie, huisraad, ... 

 

Schaapsweg 7 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), boeken, fietsen, antiek, 

decoratie, huisraad, allerlei, ... 

 

Schaapsweg 41 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kleding (volwassenen), 

babyspullen, boeken, CD's/DVD's, fietsen, 

huisraad, gereedschap, allerlei, ... 

 

 

 

 

 

 

Schaapsweg 55 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), boeken, fietsen, decoratie, 

allerlei, ... 

 

Sparrenbosweg 25 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, tapijt, bad en badmeubel 

 

Valentijnstraat 53 A 

Verkoop op: Alleen Za 

speelgoed, kleding (volwassenen), 

CD's/DVD's, meubels, decoratie, huisraad, 

vinylplaten, allerlei, vintage (decoratie) 

 

Zavelstraat 18 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), boeken, allerlei, playmobil, 

elektronica, puzzels 

 

 

  
Eeuwfeestplein 3 

Verkoop op: Za + Zo 

speelgoed, kinderkleding, kleding 

(volwassenen), CD's/DVD's, fietsen, antiek, 

meubels, allerlei, ... 

 

Spoorwegstraat 20 

Verkoop op: Za + Zo 

allerlei, ... 

 

Waterstraat 18 

!!! WEL BEREIKBAAR !!! 

Verkoop op: Za + Zo 

kinderkleding, kleding (volwassenen), 

babyspullen, decoratie, huisraad, electro, 

allerlei, ... 
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Gezinsbond: de lidkaart waarmee je spaart. 

Gebruik je lidkaart bij de aangesloten handelaars. 

           

 

Belle Cose       Chocolade geschenken doopsuiker 

De Gele Veter      Kinderschoenen 

Stiff Style Women     Schoenen & accessoires 

Renault Paesmans    Auto’s 

Standaard Boekhandel    Boekhandel 

Brantano       Schoenen 

Vaes Lydie      Lingerie 

Bondshuis Beringen Verkooppunt NMBS-passen, 

lijnkaarten, filmtickets, GSM-kaarten

  

http://www.gezinsbondlimburg.be/


DEELNEMERSLIJST 
Gezinsbond Koersel: garageverkoop 1 + 2 juni 2019 

 Van 10u00 tot 17u00 

Blz. 10 

 

 

 

TWEEDEHANDSBEURS 

KINDERARTIKELEN 
 

ZONDAG 6 OKTOBER 2019  

Een aantal activiteiten zijn 

 voor onze leden alleen, bv. het vaderdagontbijt, het 

sinterklaasfeest 

 voor iedereen (leden krijgen een aanzienlijke korting), bv. 

kindercarnavalbal, wandelen, fietsen, vormingsavonden, 

tweedehandsbeurs voor kinderartikelen, garageverkoop, … 

Leden hebben een “lidkaart waarmee je spaart”: 

 daarmee hebben ze voordeel in een aantal gezinsvriendelijke 

winkels, want er wordt korting (= geld) op de online 

portemonnee gezet 

 daarmee kopen ze goedkoper gsm-kaarten, nmbs-passen, 

lijnkaarten, bioscooptickets 

 daarmee krijgen ze korting op tweedehandsbeurzen van de Bond 

Kinderoppas? Ook dat heeft de Gezinsbond: kinderoppasdienst.be 

Gezinsbond??? 

Ooit van gehoord? Moet je dan 3 kinderen hebben? 

Nee, ieder gezin, in welke samenstelling ook, zelfs een alleenstaande, 

kan lid zijn van de Gezinsbond. 

In Koersel zijn we met een 500 gezinnen, in Vlaanderen bijna 300.000. 
Je betaalt 40 € lidgeld per jaar, maar daar krijg je een groot pakket 

aan diensten, voordelen, activiteiten en publicaties voor in de plaats. 

In jouw buurt woont een bestuurslid. Als je hem of haar niet kent, kijk 

dan eens op onze website koersel.gezinsbond.be of stuur een 

mailtje naar patricia.smolders@telenet.be. Daar komt zeker een 
gepast vervolg op. 

Volg ons ook op: www.facebook.com/gezinsbondkoersel 

Speeldag met blokken: maandag 30/12/2019. 

Volledige agenda op:  

koersel.gezinsbond.be 

http://www.facebook.com/gezinsbondkoersel

