
Het laatste nieuws over de kofferbakverkopen van de Stichting WHOE 

 

 

 

Vergunning aangevraagd 
U heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief van de kofferbakverkopen van de WHOE in 

Apeldoorn. Als u deze niet (meer) wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door op de afmeldlink 

onderaan de e-mail te klikken. 

 

Hoewel nog niet alles zeker is, informeren we u hierbij over onze plannen en de voortgang van 

die plannen. 

Een andere plek gevonden 
Helaas is het niet mogelijk om de kofferbakverkopen op onze vertrouwde plek langs het kanaal in 

Apeldoorn te houden. Er zijn diverse wijzigingen aangebracht in de omliggende wegen, waardoor 

er niet genoeg parkeerruimte over bleef. Ook de plek langs Kanaal Noord (bij Holland Coulors) 

die we vorig jaar op het oog hadden, blijkt verkeerstechnisch problemen op te leveren. 

 

Gelukkig hebben we een alternatief gevonden op het terrein van voetbalvereniging Victoria Boys 

aan de Berghuizerweg in Apeldoorn. Waar de mooie kanaalomgeving erg sfeerbepalend was, 

geldt dat ook zeker voor de nieuwe locatie. Een boomrijke omgeving, letterlijk grenzend aan de 

Veluwe. 

De datums 
Het plan is om de verkopen te houden op de volgende zaterdagen: 

 23 en 30 juli 2022 

 6, 13 en 20 augustus 2022 

  



Reserveren verkoopplek noodzakelijk 
Er zullen minder verkopers een verkoopplek kunnen krijgen. We verwachten maximaal 80 

verkoopplekken te hebben. Om te voorkomen dat we mensen met volgepakte auto's moeten 

teleurstellen, is het reserveren van een verkoopplek noodzakelijk. De verwachting is dat het 

uiterlijk 1 juli mogelijk is om via onze website (kofferbakverkopen.nl) een plaats te reserveren. Als 

abonnementhouder van deze nieuwsbrief houden we u daarvan op de hoogte. 

 

Het heeft geen zin om via e-mail of telefonisch te verzoeken om een plaats te reserveren. 

De komende weken 
In de komende weken gaan we de plannen verder invullen, zoals de prijzen en soorten 

verkoopplaatsen. Zodra er meer bekend is leest u dat op onze site en in een nieuwsbrief. 

 

Op dit moment staat op onze site nog verouderde informatie over 2021. Ook die informatie zal in 

de komende weken worden aangepast. 

 

 

https://werkgroep-hulptransporten-oost-europa.email-provider.nl/link/qmg3dv19ts/cvcsoahgce/xumqcsj5q1/c5ixdmybtm/ykslzwnwbq?account_id=qmg3dv19ts&campaign_id=cvcsoahgce

