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GEZELLIGHEID EN VRIJE 
TIJD ONTMOETEN ELKAAR
Kom na een bezoek aan één van de prachtige natuurgebieden 

van Ede winkelen in het centrum. Of doe er je dagelijkse 

boodschappen, geniet van een ijsje in één van onze ijssalons, zit 

op een bankje op de markt en kijk naar de spelende kinderen in 

de fonteintjes. In het centrum is ruimte om gezellig iets te eten of 

drinken op een terras. Wees welkom!

We hebben in 2021 nog steeds te maken met de gevolgen 

van corona. De meeste evenementen in de zomer gaan niet 

door. We hopen wel op een bruisend najaar met de kermis 

en Airborne. Later in het jaar zullen we naar verwachting de 

winterevenementen wel kunnen organiseren.

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het groener maken en 

verfraaien van het centrum. Kijk bijvoorbeeld naar het levendige 

marktplein en de bomen in de Grotestraat. Het afgelopen jaar is  

het Maandereind gezelliger geworden en de Telefoonweg  

wordt een mooie laan. Het is goed toeven in Ede Centrum voor 

het hele gezin.

René Verhulst, 
burgemeester Ede
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Het groene en gastvrije Ede Centrum is een “Binnenstad met 

potentie”. Groen dankzij de unieke ligging in de FoodValley en 

de Veluwe. Gastvrij omdat ondernemers hun klanten bij het 

shoppen een geluksbeleving bieden. 

EDE CENTRUM:
GROEN EN GASTVRIJ

Met ruim 300 ondernemingen waarvan 75 horecabedrijven 

zijn er volop mogelijkheden voor een onbezorgd dagje uit.  

Naast het reguliere aanbod biedt Ede een mooie mix van lokale 

speciaalzaken. 

Ook cultuurliefhebbers kunnen genieten in Ede Centrum, 

bijvoorbeeld bij Theater Cultura, de Edesche Concertzaal, 

kunsthandel Simonis en Buunk en de unieke kunstwandelroute. 

Bezoekers genieten van de vele grote en kleine culturele en 

culinaire evenementen.

Partners van Ede Centrum investeren veel in belevingskwaliteit. 

Beeldbepalende panden worden opgeknapt. De openbare 

ruimte wordt groener gemaakt met een Veluwse uitstraling. De 

Markt, de Grotestraat en Maandereind zijn recent heringericht. De 

Telefoonweg, Museumplein en het Stadspark volgen binnenkort.

In de stad is voldoende parkeerplek voor de auto en de fiets. 

Met een dagkaart voor €4,- heeft Ede bovendien het laagste 

parkeertarief van de regio.
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EEN DAGJE GENIETEN
IN EDE
In en rondom Ede is het volop genieten. Op mooie zomerdagen 

zie je hoe populair Ede bij gezinnen is en hoe gewild als 

fietsgemeente. Niet enkel voor tourfietsers of racefietsers maar 

ook voor mountainbikers en elektrische fietsers. Zij genieten 

volop van de fraai aangelegde fietspaden. Uitkijken doe je over de 

heidevelden, beukenbossen en andere indrukwekkende, goed 

onderhouden natuurgebieden. Of je komt fietsen, winkelen, 

het prachtige oude centrum gaat bekijken of het Kröller-Müller 

Museum bezoekt om het werk van Van Gogh te bewonderen, het 

is altijd prettig toeven in Ede. Met de vele horecagelegenheden 

is er voor elk wat wils. 

Een kopje koffie, drankje, lunch of diner. Je vindt in Ede 

een waaier aan restaurants met de meest uiteenlopende 

internationale keukens en voor ieders budget. Wist je dat Ede 

sinds kort met de 7 Continenten over het grootste restaurant 

van Nederland beschikt? In Ede is genieten makkelijk!  

Op één van de vele gezellige terrassen bijvoorbeeld. Of tot in 

de kleine uurtjes dansend uit je dak gaan in een club of bar.  

Of in één van de 75 cafés. 
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WINKELEN IN EDE 
IS ZÓ LEUK
Naast bekende winkelketens vind je in Ede ook unieke winkels. 

Met mode, schoenen, cadeauartikelen, lifestyle-producten, 

sieraden en nog veel meer. Na het winkelen kun je heerlijk 

genieten van een lekkere lunch, borrel of diner op een van de 

gezellig plekjes in het centrum.

Parkeerplek is er voldoende! Kortom: een dagje winkelen in Ede 

is altijd een slimme keuze! 

Een bijzonder stukje cultureel erfgoed sinds 1904: Lammert 

van de Bospoort, de oudste kruidenier én het oudste (snoep-)

winkeltje van Ede. 
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FOOD & VELUWE
IN DE FOODVALLEY
Wil je weten waar jouw eten vandaan komt? Eerlijk, gezond en 

lekker? Fiets of wandel dan één van de receptenroutes en ontdek 

de smakelijkste adresjes. Ede ligt midden op de Veluwe én in de 

regio FoodValley. 

Er zijn tal van streekproducenten en horecagelegenheden die 

je kunt bezoeken om heerlijke producten uit de omgeving te 

proeven of te kopen. In Ede Centrum kunt u dit bijvoorbeeld 

doen in de unieke ambiance van het Goede Ontmoeten aan de 

Grotestraat. Kijk voor meer informatie over het food-gerelateerde 

aanbod op www.bezoek-ede.nl/food-in-ede.
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GEZELLIGHEID IN HET
CENTRUM VAN EDE
Het centrum van Ede herbergt veel gezellige eet- en drink-

gelegenheden. Verschillende lunchrooms en verrassende koffie-

zaken maken het winkelen extra aangenaam. De terrassen op 

het Museumplein, Marktplein en rond de grote Kerk bieden  

echte service waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat. 

Ook voor een kwalitatief diner kun je uitstekend terecht in 

het centrum van Ede. Je kunt er terecht voor bourgondische 

gezelligheid en culinaire hoogstandjes. Er is voor iedere smaak 

voldoende keuze in het groene hart van Ede. 

’s Avonds zijn de cafés en clubs de plek waar jong en oud elkaar 

ontmoeten onder het genot van een (speciaal)biertje, cocktail of 

een goed glas wijn.
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NATUURLIJK:
EDE HEEFT HET
Heerlijk fietsen, wandelen, paardrijden en genieten van de  
bekendste natuurgebieden van Nederland in en rond Ede. 
Daar waar rust en ruimte samenkomen op de Veluwe.

Het gevarieerde landschap van loof- en naaldbossen, uitgestrekte 

heidevelden, actief stuifzand, grasvlakten en vennen van de oud-

Veluwe blijft bijzonder. Net als de omgeving rondom het dorp 

Lunteren, het geografische hart van Nederland en een gebied 

met uitzonderlijke, cultuurhistorische en geologische kwaliteiten. 

Naast een hessenweg liggen hier de Celtic Fields met gerecon-

strueerde ijzertijdboerderij en middeleeuwse engen. Bezoek ook 

het Luntersche Buurtbosch met uitkijktoren en bijzondere flora 

en fauna. Ervaar het imponerende landschap van de Ginkelse 

Heide met uitgestrekte bossen, heidevelden en een prachtig 

ven. Wild spotten doe je bij Planken Wambuis. Een afwisselend 

natuurgebied waar een edelhert, zwijn, paard of rund zomaar je 

pad kan kruisen. 

Natuurlijk mag een bezoek aan Het Nationale Park De Hoge 

Veluwe niet ontbreken.
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ER VALT GENOEG
TE ONTDEKKEN...
De natuur in en rond Gemeente Ede is gevarieerd en daarom 

perfect om te ontdekken met de fiets, te paard of wandelend. Hier 

slingeren fiets-, wandel- en ruiterpaden door het afwisselende 

landschap. Laat je verrassen door hoogteverschillen, uitzicht-

punten, paarse heidevelden en spot ondertussen de Gelderse  

Big Five: de vos, moeflon, ree, het wilde zwijn en het edelhert! 

Met een oppervlakte van maar liefst 32.000 hectare is er voor 

wandelaars genoeg te ontdekken en genieten rond Ede. Ga op 

pad met een route of gids en verken het gebied met één van 

de elf klompenpaden, tijdens een historische wandelroute of 

bijvoorbeeld wildexcursie. Kijk voor meer informatie en routes op 

www.bezoek-ede.nl/natuur-actief/routes.
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HEERLIJK FIETSEN 
IN EN ROND EDE
In Ede vind je een uitgebreid netwerk van fietsknooppunten 

waarmee je eenvoudig zelf je route uitstippelt. 

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe kun je gebruik maken van 

gratis witte fietsen en ligt nog eens 40 kilometer aan fietspaden. 

In Ede, Lunteren en Otterlo vind je uitdagende MTB-routes 

waaronder de eerste mountainbikeroute voor kinderen. Kijk voor 

mooie fietsroutes op www.bezoek-ede.nl/natuur-actief/fietsen.
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EDE BOORDEVOL (BUITEN)
KUNST & CULTUUR
Kom kunst kijken! Het wereldberoemde Kröller-Müller Museum 

in Ede herbergt de op één na grootste collectie van Van Gogh.  

In Ede Centrum vind je meer dan 150 beelden en kunstwerken 

en verrassend veel Street Art. Maak kennis met de wondere 

wereld van kunsthandel Simonis & Buunk, één van de grootste 

kunsthandels van Nederland. Ontdek ook digitaal ruim 3.000 

schilderijen, aquarellen en sculpturen. 

Luister in de Edesche Concertzaal naar muzikale hoogstandjes 

die ook (inter-)nationaal hoge ogen gooien. Geniet in de 

superbioscoop annex congreslocatie Pathé Ede aan de A12 van 

de nieuwste speelfilms of leerzame workshops en presentaties. 

Cultura is het gezellige centrum voor kunst en cultuur en staat 

voor leren, informeren en genieten.

Ede Centrum beschikt tenslotte over een unieke kunstroute met 

ruim 30 kunstwerken in de openbare ruimte. Kijk voor meer 

informatie op www.bezoek-ede.nl/cultuur.
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In Ede kun je diverse musea bezoeken; van historie tot natuur 

en van kunst tot creatief. Kijk voorafgaand aan je bezoek op de 

website van het museum voor de meest actuele informatie of 

kijk op www.bezoek-ede.nl/cultuur/musea. Let op reserveren 
is vaak verplicht.

BEZOEK ÉÉN VAN DE
VELE MUSEA IN EDE

DE PASSIFLORAHOEVE 
Bewonder de wereld van 

rups tot en met vlinder in vijf 

verschillende vlindertuinen.

HET MUSEONDER
Een museum over alles wat 

er onder het aardoppervlak 

leeft en wat daar vroeger 

huisde.

HISTORISCH MUSEUM EDE
Ontdek de geschiedenis

van Ede.

NEDERLANDS TEGELMUSEUM
De grootste en meest 

veelzijdige collectie 

Nederlandse wandtegels

en tegeltableaus.

MUSEUM LUNTEREN
Een diverse collectie van 

ansichtkaarten, schilderijen 

en knipmutsen met een 

historische kijk op de regio.

KIJK & LUISTERMUSEUM
Daar zit muziek in!

Ontdek hoe er vroeger van 

muziek werd genoten.

HISTORISCHE COLLECTIE 
NATIONALE RESERVE
Deze collectie brengt de 

vrijwillige militaire inzet van 

burgers ter bescherming van 

Nederland in beeld.

MUSEUM VLIEGBASIS DEELEN
Ontdek meer over de 

geschiedenis van vliegbasis 

Deelen met in het bijzonder 

aandacht voor de luchtoorlog 

boven Nederland in 1940-

1945.

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM
Hier vind je een unieke 

combinatie van kunst, natuur 

en architectuur. Het museum 

biedt de tweede grootste Van 

Gogh-verzameling ter wereld.
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ONTDEK EN BELEEF:
MILITAIRE HISTORIE
Ede neemt een bijzondere plaats in als het gaat om militaire 

historie. Sinds eind 19e eeuw was het leger gevestigd op de 

kazerneterreinen in Ede. Tijdens de Tweede wereldoorlog lag 

hier het belangrijke militaire vliegveld Fliegerhorst Deelen hier.  

In september 1944 vond op de hei bij Ede Operatie Market 

Garden plaats. Op dat moment landden er zo’n 2000 geallieerde 

parachutisten op de Ginkelse Heide. Een gebeurtenis die jaarlijks 

herdacht wordt. De militaire historie van Ede is op diverse plekken 

te ontdekken en beleven. Bijvoorbeeld Museum Vliegbasis 

Deelen, Platform Militaire Historie, Stichting Historische Collectie 

Korps Nationale Reserve of Landmark op de Ginkelse Heide. Kijk 

voor meer informatie op www.bezoek-ede.nl/militair-toerisme.
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DE BARON VAN EDE
Molenstraat 112-114, Ede

  (0318) 303 133

  www.debaronvanede.nl

ONBEZORGD GENIETEN BIJ DE BARON
Bij restaurant De Baron van Ede kan eenieder genieten van een keur 
aan rijke smaken en bereidingswijze in een stijlvolle, ongedwongen 
ambiance. Vanuit een culinaire passie, bereid door de vaardige 
keukenbrigade, worden alle gerechten altijd ter plaatse met verse 
en pure ingrediënten tot stand gebracht. De driegangen menu’s 
starten vanaf een aantrekkelijke prijs waardoor het makkelijk 
instappen is in deze fantastische culinaire beleving. Kies uit een 
selectie prachtige wijnen of cocktails om deze mooie gerechten 
uit de hoofdzakelijke Frans/Nederlandse keuken te begeleiden, 
geserveerd door het kundige en vooral warme personeel. Bij de 
Baron van Ede wordt gevierd hoe heerlijk het leven kan zijn.

Geen zin om de 
deur uit te gaan?
Uiteraard bezorgen wij ook! Met onze bezorgservice staan we binnen no-time 

bij jou aan de deur. Benieuwd naar wat wij allemaal hebben of wil je direct bestellen? 

Doe dit eenvoudig en snel via

www.hetfrietje.nl

Boogstraat 7 Ede       0318 656 667      www.hetfrietje.nl
verse frites - snacks - broodjes - milkshakes - softijs - koffie

Tip!
Kom heerlijk 

genieten op 

ons terras of 

onze boven-

verdieping! 

30



NIEUW IN DE VOORMALIGE V&D EDENIEUW IN DE VOORMALIGE V&D EDE

BELEEF EN PROEF DE SMAKEN VAN DE WERELDBELEEF EN PROEF DE SMAKEN VAN DE WERELD

Achterdoelen 25 in Ede (Q-park Achterdoelen)
RESERVEER ONLINE OP WWW.7CONTINENTEN.NL

INTERNATIONAAL INTERNATIONAAL 
WERELD RESTAURANTWERELD RESTAURANT

ALL YOU CAN

2 uur voor

ONBEPERKT ETEN,
FRISDRANK, 

BIER & WIJNEN EN
KOFFIE & THEE

EAT & DRINK

35.00

ALL YOU CAN

Vanaf 3 t/m 13 jaar

2 UUR  LANG
ONBEPERKT ETEN,

FRISDRANK EN
GRATIS TOEGANG 
TOT SPEELRUIMTE

EAT & DRINK

2.25

SCAN & 
RESERVER

DIRECT

per levensjaarp.p.

p.p.3 uur voor 39.00



WILLY’S 2 GO
Maandereind 23 Ede
  (0318) 769 220
  ww.willys2go.nl

STOFFENWINKEL UNIEK 
Maandereind 43, Ede
  (0318) 652 300
   uniekstoffenwinkel

SELAMAT MAKAN 
BIJ WILLY’S 2 GO

RUIM 11 JAAR 
PARAAT VOOR U!

Willy’s 2 Go is een modern fa-
milierestaurant waar je nog 
echt kunt genieten van au-
thentieke Indonesische ge-
rechten. Dat kan bij Willy in 
de winkel, maar ook thuis. De 
passie voor Indonesisch eten, 
maar ook het sociale aspect 
maakt van Willy’s 2 Go een 
gezellige, fijne plek waar je 
geniet van heerlijke Indonesi-
sche maaltijden. Voor feesten, 
partijen en overige catering, 
verzorgt Willy de Indonesische 
keuken op locatie, inclusief 
een Satébar. 

Stoffen winkel Uniek bestaat dit 
jaar meer dan 11 jaar en dat komt 
o.a. door onze trouwe klanten 
van uit het hele land en de 
vrolijke mensen die je helpen. Wij 
verkopen o.a. stoffen, fournituren, 
wol, macramé-garens, brei, haak- 
pennen en diverse baby artikelen. 
Wij verzorgen ook workshops, 
kinderfeestjes en naailessen. Wij 
staan voor u klaar, ook voor een 
goed advies.

PURO GELATO & CAFFÈ
Maanderpoort 23
  (0318) 306 349
  www.purogelato.nl

PURO GELATO & CAFFÈ
PURO Gelato & Caffè, en Patisserie - Chocolaterie. Bij Puro gaat 

het om de passie en de ambacht van het ijs bereiden. Dit doen 

wij op authentieke wijze met onze Cattabriga Effe6 bokvriezers. 

Heb jij deze al gezien in onze ijssalon in Ede? Wij geloven dat 

iedereen een moment verdient om puur te genieten. Om dit te 

bereiken, maken wij gebruik van de verste, puurste en lekkerste 

ingrediënten, die worden verwerkt in onze ambachtelijke 

producten. Iedere dag maken onze ijsbereiders vers ambachtelijk 

ijs speciaal voor jou. Wij zien je graag in onze ijssalon (we zijn te 

vinden tegenover het oude politiebureau in Ede)!
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BIJMIJ
Maandereind 41A, Ede

  (0318) 308 247

  www.bijmij-ede.nl

FASHION EN LIFESTYLE
In onze conceptstore zul je verrast worden met een goed 

uitgebalanceerde collectie kleding van o.a. het Nederlandse 

merk YAYA. Daarnaast hebben wij ook kleding die perfect past 

bij de sfeer van de winkel. BIJMIJ is anders. Je vindt er ook hippe 

cadeaus, kaarten, posters en woonaccessoires van o.a. Bazar 

Bizar, Bloomingville, Earthware en Zusss. BIJ MIJ voel jij je thuis, 

de geur, de sfeer en onze meiden zorgen ervoor dat jij je thuis 

voelt BIJMIJ. Kom gezellig langs BIJMIJ xx 

DESIGN OUTLET EDE
Maandereind 41A, Ede

  (06) 22 54 85 44

  @design_outlet_ede

DESIGN OUTLET EDE
Bij onze outlet vind je de mooiste merken voor de kleinste 

prijzen. Wij verkopen bv 10DAYS, Penn & Ink en alles wat op 

ons pad komt voor een goede prijs. Daarnaast verkopen wij ook 

super leuke merken waarbij we vooral inspelen op de trends 

van dat moment. Onze collectie wisselt wekelijks en dus zie je 

steeds weer nieuwe items in onze winkel. Wil jij graag shinen 

in de hipste en met veel zorg uitgezochte kleding? Dan is een 

bezoek aan onze gezellige winkel zeker de moeite waard.  

De enige outlet in Ede.
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EDELSMID JET VAN DER HOEVEN 
Maandereind 21, Ede

  (0318) 610 608 
  www.edelsmidjet.nl

HANDGEMAAKTE SIERADEN OP MAAT
Graag heet ik u welkom in mijn winkel en atelier aan het 
Maandereind in Ede. In ons atelier maak ik samen met mijn 
collega’s sieraden op maat. Denk bijvoorbeeld aan trouwringen 
of ontwerpen die u zelf mee kunt brengen. Graag maken wij 
een afspraak om rustig alle mogelijkheden met u te bespreken. 
Uiteraard maken wij ook sieradencollecties. In verschillende 
stijlen zodat wij iedereen een mooi sieraad kunnen bieden. 
De collecties bestaan uit oorhangers, colliers, armbanden, 
oorknopjes en ringen. We maken onze sieraden met passie en 
verkopen ze met service. Kijk voor een impressie eens op onze 
website en we zien u graag in onze winkel. De koffie staat klaar!
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SFEER EN MEER
Maandereind 42a, Ede

  (0318) 656 424

  www.sfeerenmeer-ede.nl

STOER EN STIJLVOL VROUWELIJK
Sfeer en Meer is dé trendy kledingzaak van Ede, boordevol 

stoere en stijlvolle kleding voor haar. U vindt hier merken als 

10DAYS, Penn & Ink, Moscow, Fabienne Chapot, ALIX The Label, 

Nubikk en nog veel meer. Welke outfit past het beste bij jou? 

Wij geven met ons fantastische team eerlijk en professioneel 

advies. Laat je verrassen door onze collectie welke wij met 

liefde en veel aandacht samenstellen. Altijd op zoek naar 

vernieuwing zonder ons “DNA” te verliezen. Kom gezellig 

eens langs en laat je verrassen door ons en onze winkel.  

Liefs team S F E E R   E N   M E E R

SOOF MEUBELS
Telefoonweg 137, Ede

  (0318) 220 206

  www.soofmeubels.nl

DÉ INTERIEUR EXPERT IN EDE E.O.
Soof Meubels is dé interieur expert in Ede en omgeving. Winkelen 

op afspraak of een expert aan huis laten komen voor advies, het 

behoort allemaal tot de mogelijkheden. “Advies op maat staat bij 

ons voorop.” Interieur liefhebbers komen bij Soof voor huiselijke 

stijlvolle meubels met een knipoog naar design. Tevens is er een 

ruime keuze aan woonaccessoires en verlichting. Mooie merken 

die je hier kunt vinden zijn o.a. Cartel Living, Metropole by Baan, 

BKS en Passe Partout, maar ook karpetten van Brinker Carpets 

en De Munk. Wij leveren (hoek)banken (relax)fauteuils, tafels, 

stoelen, (maatwerk)kasten, karpetten, lampen, etc.
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BELLISE MODE
Oude Kerkplein 5 Ede

  (0318) 618 900

  www.bellisemode.nl

VOOR DE MODEBEWUSTE VROUW
Bij Bellise Mode gaat het er niet om hoe oud je bent, maar WIE 

je bent en wat het beste bij je past! In deze bijzondere winkel 

zijn wij altijd op zoek naar de mooiste modemerken. We selecte-

ren op luxe kwaliteiten en draagbaarheid. Onze merken zijn o.a.: 

Belluna, Cambio, Gustav, Liu Jo, Kyra&Ko, Marc Aurel, No Man’s 

Land, Rosner. Aandacht en persoonlijk advies vinden wij zeer 

belangrijk. Het grootste compliment? Een tevreden bezoeker 

met een glimlach op het gezicht. Openingstijden dinsdag t/m 

vrijdag 09.30u - 17.30u en op de zaterdag zijn wij geopend van 

09.30u - 17.00u! Tot ziens bij Bellise Mode!

MELK & PUUR
Grotestraat 103, Ede

  (06) 23 00 16 32

  www.melkenpuur.com

DE LEKKERSTE CHOCOLA & BONBONS
Die vind je bij Melk&Puur! Ook voor de lekkerste huisgemaakte 

taartpunten, boterkoek voor bij de koffie of thee. Ben je op zoek naar 

een uniek cadeau, wil je iemand bedanken, of wil je gewoon jezelf 

eens lekker verwennen? Naast de heerlijke bonbons van La Boheme en 

Zingg vindt u er ook suikervrije bonbons van Pierre, thee van Eversdal, 

Pollekebiertjes, Caramelz, Eierroom van de Eekhoeve, Pindakaas 

van de Pindakaaswinkel, Mixen van de molen de Vlijt en meer... Het 

aanbod varieert gedurende de tijd van het jaar. Welke bonbon vind 

je het lekkerst? Kom met deze vraag en je antwoord en ontvang  

5% korting! Wij staan voor je klaar in het lekkere winkeltje!
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AUKE.NL
Notaris Fischerstraat 7, Ede

  (0318) 615 228

  info@auke.nl

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?
U bent op zoek naar een fiets? Dat is mooi want auke.nl heeft 

een breed assortiment. Wilt u een stadfiets, een elektrische of 

toch liever een sportieve fiets? Afhankelijk van wat u met de fiets 

gaat doen, bijvoorbeeld woon- werkverkeer, sportief en off-road 

fietsen of het maken van een lange fietstocht door de natuur, 

kan het team van auke.nl u voorzien van professioneel advies en 

vinden wij de juiste fiets voor u. Kom naar onze winkel en laat 

u informeren. Voor reparatie & onderhoud aan uw (kinder)fiets 

staat het team van auke.nl voor u klaar. Iedere monteur heeft 

zijn/haar eigen specialisatie.

Welkom in je tweede 
huiskamer!
Mijn team en ik staan voor je 
klaar in onze compleet vernieuwde 
winkel & lunchroom.

Kom gezellig langs voor een heerlijk vers 
broodje, een warme snack of een kopje 
koffie met gebak.
 
Tot snel!
Ronald van Kolthoorn
Bakker Bart 
Ede Centrum

EDE CENTRUM
Grotestraat 73
(0318) 611 776
bakkerbart.nl
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LEENDERT HOUWELING
Grotestraat 90, Ede

 info@leenderthouweling.nl

 www.leenderthouweling.nl

NATUURATELIER LEENDERT HOUWELING
In hartje centrum van Ede vindt u de winkel van preparateur en wild-
beheerder Leendert Houweling. Het meest avontuurlijke natuurate-
lier in de wijde omtrek. Hier bent u aan het juiste adres voor het laten 
prepareren van dieren, maar ook voor prachtige geweien, schapen-
vachten, wildhuiden, Veluwse kadoartikelen en zelfs (h)eerlijk vlees 
van wild is bij hem te bestellen! Naast de winkel verzorgt Leendert 
Houweling ook wandel- en wildexcursies, en workshops koken op 
houtvuur in de prachtige bossen rondom Ede. Loop gerust eens bin-
nen bij deze preparateur in “hart en dieren”. Misschien is hij wel net 
een vos of zwijn aan het opzetten. Ambacht op zijn puurst! Op de 
website meer over het boeken van activiteiten en over Leendert zelf.

BERNARDO’S IJSSALON
Molenstraat 118 Ede

  (0318) 652 006

  www.bernardo.nl

VERS AMBACHTELIJK IJS
Bij Bernardo’s vind je dagelijks 50 smaken ijs. Maar er kunnen er 

meer dan 100 worden gemaakt! Die ontwikkelen ze zelf, net als 

de speciale toppings. Ze staan creatief opgemaakt en smaakvol 

uitgestald in onze vitrine. Het water loopt je in de mond bij het 

zien van zoveel lekkers. Toppings - met huisgebrande noten als 

croccantino, macadamia, pistache en hazelnoot - zien er super 

cool uit en zijn ‘vreselijk’ lekker. Voor de liefhebbers natuurlijk ook 

vruchtenijs. Niet alleen in de bekende, maar ook in de minder 

bekende tropische smaken. Er zitten geen melkproducten in, 

wel barstensvol vruchten. Dat proef je!

Woe- vrij- en
zaterdagmiddag
van 12:00 - 17:00
GEOPEND óf op

afspraak.
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CAFÉ DE COMPAEN
Nieuwe Stationsstraat 31, Ede

  (0318) 303 905

  www.decompaen.com

VRIENDEN VAN VRIENDEN...
De Compaen is een unieke combinatie tussen een bruin en 

modern café. Service, kwaliteit en bovenal gezelligheid: dat 

is de Compaen. Van de tijd die mensen hier doorbrengen om 

te genieten, maken zij een feestje. Zij geven hun gasten nét 

wat extra met een warm welkom, vlotte babbel, snelle service 

en persoonlijke touch in de service. In wezen is het een grote 

huiskamer voor jong en oud die op zoek is naar gezelligheid, 

een goed biertje, lekker wijntje, hapje en niet te vergeten live 

sport, zoals de ere-divisie en Formule 1. Hapjes komen van lokale 

ondernemers die pure kwaliteit leveren.

DE KLERK
Galvanistraat 1, Ede

  (085) 007 137 0

  info@dwkdeklerk.nl

WIJ ZIJN ALTIJD DICHTBIJ
De Klerk Gerechtsdeurwaarders is het nieuwe gerechtsdeur-

waarderskantoor in de provincie Gelderland. Wij zijn voor de regio 

de gerechtsdeurwaarder “om de hoek”. Kleinschaligheid, goede 

bereikbaarheid, optimale bediening van de regionale advocatuur 

en het MKB in combinatie met een sterke maatschappelijke 

betrokkenheid zijn de belangrijkste kernwaarden voor het 

kantoor. Bij ons is niemand een nummer. Iedere opdrachtgever 

krijgt bij ons een vast aanspreekpunt waardoor wij pro actief 

kunnen reageren of juist achteraf feedback kunnen geven.  

Met een team ervaren medewerkers staan wij graag voor u gereed!
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CAFETARIA MULTIFRIET
Molenstraat 116a, Ede

  (0318) 304 109

  www.multifriet.nl

MULTIFRIET: DE LEKKERSTE FRIET
Bij Multifriet heb je de keuze uit de lekkerste frieten, snacks, 

broodjes, menu’s en een lekkere bak koffie. Hier kun je niet alleen 

snel een frietje mayo afhalen, maar ook op je gemak genieten van 

het eten in het ruime, smaakvol ingerichte cafetaria. Bij Multifriet 

ga je elke zondag zonder parkeerzorgen extra lang genieten 

van al het lekkers, want dan kun je voor de deur gratis parkeren. 

De kwaliteit van al onze producten is gewaarborgd. Neem 

bijvoorbeeld die van onze friet. Die komt van onze collega’s van 

Farmfrites, al 45 jaar de nummer 1 in de wereld als het gaat om 

overheerlijke aardappelen. Kom eens proeven en keuren.
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VD WIEL OPTIEK
Telefoonweg 212 Ede

  (0318) 610 613

  www.vdwieloptiek.nl

DE BESTE ZICHTOPLOSSING VOOR JOU
Jouw ogen zijn uniek en verdienen de beste zorg. Bij VD Wiel 

Optiek in het centrum van Ede kunnen we je helpen met de 

bril, contactlens of training die bij jouw ogen past. We bieden 

een ruim assortiment aan brillen, glazen, contactlenzen en 

zonnebrillen. Onze gediplomeerde opticiens, optometristen 

en orthoptist helpen je graag aan de beste zichtoplossing.  

Wil je meer weten? Onze medewerkers staan voor je klaar.

VELVET MUSIC
Maandereind 40, Ede

  (0318) 615 403

  joep@velvetmusicede.nl

VOOR DE ÉCHTE MUZIEKLIEFHEBBERS
Hier vind je een enorme collectie platen (vinyl) en cd’s in de 

meest uiteenlopende genres. Denk aan Pop, Metal, Jazz, Roots, 

Dance en Soul & Hiphop en Blues. Ook liefhebbers van de neo 

klassieke muziek komen hier aan hun trekken. Velvet Music is 

uniek in de regio en wie zijn collectie vinylplaten wil verkopen is 

hier ook al aan het juiste adres. Ben je op zoek naar een speciale 

cd of lp? Dan kun je niet aan Velvet Music voorbij. Ze halen alles 

uit de kast om die ene cd of lp voor jou te pakken te krijgen. Kom 

geregeld langs, want er zijn constant nieuwe aanbiedingen!  

Velvet Music zit in Ede sinds 7 mei 1982.
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VAN LEDDEN EXCLUSIEF
Nieuwe Stationsstraat 40, Ede

  (06) 52 62 69 44

  www.vanleddenexclusief.nl

PASSIE VOOR DESIGNMEUBELEN
Bij Van Ledden Exclusief in de royale showroom van maar 

liefst 1000m2 een collectie van nieuwe en gebruikte design 

meubelen. Merken als Leolux, Rolf Benz, Jori, Montis, Design 

on Stock zijn breed vertegenwoordigd. Daarnaast ook nieuw in 

het assortiment, prachtige tapijten zowel voor binnen als voor 

buiten van Brink & Campman. Het aanbod wisselt wekelijks en is 

altijd extra voordelig geprijsd. Kortom een uitgebreide voorraad 

Design, en zelfs trots dealer van de Woordklokken QlockTwo! 

Raymond of Remco informeren u graag, ook over het inkopen of 

inruilen van uw eigen design meubels.
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SPELEN IS LEUK EN LEERZAAM
Wie bij Cadeauhuis Ede binnenloopt denkt ogenblikkelijk 

“wauw”, het is hier één groot speelgoedparadijs. Met een 

verrassend ruim assortiment en in het bijzonder ook aan 

gezelschaps-spellen, interessante demodagen. Maar ook vindt 

u hier net zo gemakkelijk robuust houten speelgoed als het 

nieuwste speelgoed. Van topmerken als Schleich, Haba, Djeco, 

Jellycat of poppen van Corolle. Prachtige producten waar een 

kind veel plezier aan beleeft. Typisch voorbeelden van merken 

met een visie op spelen en leren. Kom binnen kijken en of het 

nou om spellen of speelgoed voor een ieder een ruime keus. 

In de winkel staat een enorme bak steentjes en ander LEGO-

speelgoed, kunnen kinderen zich naar hartenlust uitleven.  

Kort gezegd voor ieder wat wils.

CADEAUHUIS EDE
Maandereind 26a, Ede

  (0318) 301 113

  www.cadeauhuis.eu

CADEAUHUIS WAGENINGEN
Hoogstraat 60, Wageningen

  (0317) 785 481

  www.cadeauhuis.eu

Scan voor 

15% 
korting
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DE VOLKSLUST
Achterdoelen 104, Ede

  (06) 52 65 17 16

  www.devolkslust.be

BROOD BASIS VOOR VEEL LEKKERS
Bij De Volkslust geniet je van een lekker ontbijt, smakelijke 

lunch of - in de ochtend – van heerlijke koffie, thee en gebak. In 

etablissement De Volkslust staat het serveren van eerlijk, natuurlijk 

en ter plaatse gebakken brood centraal. Brood waar boer, 

molenaar en bakker met liefde voor Moeder Natuur aan werken. 

Hendri en Robin heten u hoogst persoonlijk, professioneel en met 

passie voor brood van harte welkom. Zij zorgen voor een warm 

onthaal waarbij het u aan niets zal ontbreken. En als u er toch 

bent, probeer dan ook eens ons eigen traditioneel gebrouwen 

biologische biertje De Volkslust. Heerlijk en eerlijk!

CIGO EDE
Vendelstraat 4, Ede

  (0318) 693 899

  www.cigo-ede.nl

GEMAK, GENOT & PLEZIER BIJ CIGO
Stap binnen in de wereld van Cigo Ede, waar genieten voorop staat. 
Cigo Ede is de tabak en gemakswinkel bij jou in de buurt. Je kunt 
er onder meer terecht voor tabak, rokers-benodigdheden, diverse 
loterijen, fraaie wenskaarten en handige kantoorartikelen. Bij ons 
ook e-damp producten, cadeaukaarten en postzegels. 
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RESTOBAR CATCHER
Achterdoelen 11, Ede

  (0318) 253 680

  www.restobar-catcher.nl

RESTOBAR CATCHER
September 2019 opende de eerste Restobar van Ede haar deuren. 

Catcher is een trendy huiskamer met een gezellige sfeer waar 

je lekker kan lunchen, dineren of borrelen. Wij werken met een 

afwisselende menukaart vol heerlijke gerechten die dagelijks 

bereid worden met kakelverse producten. Naast ons 3-gangen 

menu kan je met de extra tussengerechten je diner uitbreiden 

naar een 4, 5 of 6 gangen diner. Wil je gewoon even lekker dineren? 

Bestel dan van onze a la carte een heerlijk hoofdgerecht. Voor de 

borrelaars hebben we een breed assortiment aan bieren, wijnen, 

mixers en cocktails! Catcher is een ontmoetingsplek voor iedereen!

AL MEER DAN 65 JAAR ERVARING

TAXATIE DOOR
ERVAREN TAXATEURS

WWW.GOUDPOORTJUWELIER.NL

GOUDPOORT JUWELIER ERKEN
Torenstraat 2-1

6711 AN  Ede
(0318) 631 561

OPENINGSTIJDEN
maandag

dinsdag t/m donderdag
vrijdag

zaterdag
zondag

13.00 tot 17.30
09.00 tot 17.30
09.00 tot 21.00
09.00 tot 17.00
gesloten
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