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EDE CENTRUM 
BLOEIT OPEN 
Dankzij het afschaffen van de coronamaatregelen 

is het centrum van Ede weer opgebloeid. Groen, 

levendig, vrolijk, een fijne plek om te zijn! Mede 

door een mooie mix van lokale winkels en landelijke 

ketens, fraaie pleinen en gezellige terrassen en 

horeca trekt Ede centrum veel bezoekers. 

Gelukkig kunnen we dit jaar weer genieten van 

uiteenlopende evenementen in het centrum. Niet 

alleen in de straten en op de pleinen, maar ook in 

het Stadspark. In dit boekje staat een overzicht van 

evenementen die dit jaar gaan plaatsvinden. 

Er volgen er vast nog veel meer. 

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het verder 

vergroenen en verfraaien van het centrum. Dit jaar 

waren de Telefoonweg en de Brouwerstraat aan 

de beurt. Ook de Marktstraat, het smalle zijstraatje 

van de Grotestraat, kreeg een opknapbeurt met als 

hoogtepunt een prachtige Veluwse muurschildering 

door kunstenaar Klaas Lageweg. In de winter gaan 

we aan de slag met het Museumplein, zodat het een 

nog fijnere plek wordt voor een hapje en een drankje. 

Ik ben trots op alle ondernemers die van Ede 

centrum zo’n fijne plek maken. De afgelopen twee 

jaar waren niet makkelijk, maar ze kijken vol goede 

moed naar voren en heten jou weer van harte 

welkom. Tot ziens in Ede Centrum! RENÉ VERHULST, BURGEMEESTER EDE
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GENIET IN DE VELE  
HORECAGELEGENHEDEN 
Met de vele horecagelegenheden is er voor elk wat wils. Een kopje 

koffie, drankje, lunch of diner. Van fine dining tot een snelle hap, 

in Ede vind je restaurants in alle soorten en maten.

Lunch en koffie 

Het centrum van Ede herbergt veel gezellige eet- en 

drinkgelegenheden. Zo zijn er verschillende lunchtentjes met de 

lekkerste broodjes, soepen en salades en heerlijke koffie en thee, 

ook to-go!

Gezellige terrassen

Geniet van de zon op één van de vele gezellige terrassen op het 

Museumplein, Marktplein, de Brouwerstraat, de Grotestraat, het 

Maandereind en rond de grote Kerk. Op het Marktplein is er veel 

vertier voor kinderen dankzij waterfonteintjes en speeltoestellen.

IJsliefhebber? 

Geniet van een ijsje in de ijssalons in Ede, waar het gaat om passie 

en de ambacht van het ijs bereiden. Twee beroemde ijssalons in 

het centrum staan zelfs in het lijstje met beste ijssalons van de 

provincie Gelderland (24Kitchen ijssalonlijst 2021). 

Dineren: kies uit een waaier aan restaurants 

Of je nu gezond wilt eten, op zoek bent naar een internationaal 

restaurant of gewoon een lekkere daghap wilt eten: in Ede 

Centrum vind je voldoende keus voor een goed restaurant. Van 

Spaans, Aziatisch, Grieks, Italiaans tot zelfs 7 continenten in één 

restaurant. Ook voor vlees- en visliefhebbers of vegetariërs en 

veganisten is er ruime keus. 

Borrelen en uitgaan

’s Avonds en ‘s nachts zijn de cafés en clubs op het Museumplein 

de plek waar jong en oud elkaar ontmoeten onder het genot van 

een (speciaal)biertje, cocktail of een goed glas wijn. Dans tot in de 

kleine uurtjes in een club of bar. 
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WINKELEN IN EDE 
IS ZÓ LEUK!
Op een steenworp afstand van de bossen en heide vind je het 

levendige centrum van Ede, met een mooie mix van lokale 

winkels en (inter)nationale ketens.

Boetiekjes, grote ketens en vintage 

Ede heeft vele verrassende boetiekjes en exclusieve winkels. 

Maar je shopt er ook kleding en schoenen bij diverse grote 

winkelketens. Op zoek naar vintage pareltjes? Ga dan eens op 

kledingjacht bij tweedehands kledingwinkels.

Gezellige markt in hart van het centrum 

Op maandag en zaterdag struin je over de markt terwijl de geuren 

van bloemen en verse kaas je tegemoetkomen. De Zaterdagmarkt 

met ruim 40 marktondernemers is een grote en zeer gevarieerde 

warenmarkt, waar je ook terecht kan voor een lekkere hap, snack 

of fruitsapje. 

Voor jong en oud 

Er zijn winkels met kinderkleding, speelgoed, cadeautjes en nog 

veel meer voor de kleintjes. Ook (bord)spellen en games voor 

volwassenen zijn er volop te krijgen. 

In Ede Centrum vind je winkels met boeken, sportartikelen, 

vinylplaten, hobbyartikelen, sieraden, woonaccessoires, brillen, 

parfum & cosmetica, koffie & thee, zuivelproducten, elektronica 

en nog veel meer. Bekijk het volledige aanbod op 

www.edecentrum.nl/winkeloverzicht.

Bereikbaarheid 

Het centrum is goed bereikbaar met de trein of bus. In de stad 

is voldoende parkeerplek voor de auto en de fiets. Met een 

dagkaart voor € 4,- op de bovengrondse parkeerplaatsen 

heeft Ede bovendien het laagste parkeertarief van de regio. 

Meer informatie: www.ede.nl/parkeren.
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STADSPARK EDE 
In het centrum van Ede vind je het Stadspark. Het park wordt 

een plek om te ontmoeten, ontspannen en organiseren.

In de periode mei t/m oktober organiseren poppodium Astrant 

en Stadsgras elke maand een evenement bij de vijver onder 

de noemer “samen park maken”. Heb je zelf een leuk idee voor 

een activiteit? Wij helpen graag bij de uitvoering van jouw idee. 

Neem contact op via stadspark@ede.nl.

De Edese formatie Ludduvudduh  

en Tineke Roseboom en haar 

Trio Picolit verzorgden eerder 

al twee testconcerten in het 

Stadspark. Bezoekers van het 

centrum waren nieuwsgierig en 

kwamen gezellig aanwaaien. 

Dit smaakt naar meer!

 — Xander van Soelen (Astrant)

EVENEMENTEN IN EDE
Bezoek deze zomer een van de vele grote en kleine culturele en 

culinaire evenementen. In de straten en op de pleinen, maar ook 

in het groene Stadspark. 

STRAATJUTTERS KIDSFESTIVAL — Oude Kerkplein, 26 mei

EDE DWEILSTAD — Ede centrum, 18 juni

ZOMERBRIES — Ede centrum, 25 juni

NK LIVING STATUES — Ede centrum, 2 juli

ZOMERFEESTEN — Museumplein, 8 t/m 10 juli

 SUMMERBEACH EDE — Stadspark, 21 juli t/m 1 augustus

ZOLDERVERKOOP — Oude Kerkplein, 23 juli

SHANTYKORENFESTIVAL — Ede centrum, 6 augustus

HEIDEMARKT — Ede centrum, 19 augustus

HEIDEWEEK — Ede, 19 t/m 27 augustus

STANDWERKERSCONCOURS — Ede centrum, 26 augustus

 SIMAC LADIES TOUR PROLOOG — Ede centrum, 31 augustus

KERMIS — Stadspark, 6 t/m 11 september

ZOLDERVERKOOP — Oude Kerkplein, 10 september

AIRBORNE CULINAIR — Museumplein, 17 september

OKTOBERFEST — Museumplein, 22 t/m 24 september

Alle in de agenda genoemde activiteiten zijn onder voorbehoud. 

Kijk voor de actuele planning, meer activiteiten en informatie op 

www.edecentrum.nl/evenementen.
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KUNST & CULTUUR
IN EDE CENTRUM 
Ook cultuurliefhebbers kunnen genieten in Ede Centrum, 

bijvoorbeeld bij Theater Cultura, Poppodium Astrant, de

Edesche Concertzaal en kunsthandel Simonis en Buunk.

Cultura Ede 

Maak je klaar voor een theatervoorstelling, film, cursus 

of workshop, een lezing of andere activiteit bij Cultura. 

Ook vind je er wisselende exposities van Historisch 

Museum Ede. www.cultura-ede.nl/agenda. 

Poppodium Astrant

Astrant is dé creatieve broedplaats voor en door jongeren in Ede. 

Ze bieden het hele jaar door een divers (muziek)programma. Van 

intieme optredens door lokale artiesten en jamsessies, tot grote 

shows met internationale acts. Street Art kunstwerken in heel Ede 

maar ook regenboogactiviteiten zoals een queer café.  

www.astrant-ede.nl.

De Edesche Concertzaal

Liefhebbers van klassieke muziek halen hier hun hart op: 

de muziek van beroemde componisten als Rachmaninov, Liszt, 

Bach en Tsjaikovski wordt vertolkt door kamerkoren, ensembles, 

orkesten en solisten. www.edescheconcertzaal.nl. 

Kunsthandel Simonis en Buunk

Simonis & Buunk Kunsthandel is een familiebedrijf sinds 1927, 

met drie galeries in het midden van Nederland, aan de 

Notaris Fischerstraat in Ede. Al vier generaties lang wordt 

hier gehandeld in kunst van hoog en middelhoog niveau.

www.simonis-buunk.nl. 
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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 uitgeba-

lanceerde 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 

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! 
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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 ver-

rassen 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
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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 gebruikmaken 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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DE KLERK
Galvanistraat 1, Ede

 (085) 007 137 0

 info@dwkdeklerk.nl

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

deurwaarderskantoor 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 maat-

schappelijke 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 voor u klaar!
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WILDWINKEL LEENDERT HOUWELING
Grotestraat 90, Ede

 info@leenderthouweling.nl

 www.wild-winkel.nl

WILDWINKEL LEENDERT HOUWELING
In hartje centrum van Ede vindt u de winkel van preparateur en 

wildbeheerder Leendert Houweling. Het meest avontuurlijke 

natuuratelier in de wijde omtrek. Hier bent u aan het juiste adres 

voor het laten prepareren van dieren, maar ook voor prachtige 

geweien, schapenvachten, wildhuiden, wijnen, Veluwse kado- 

artikelen en zelfs (h)eerlijk vlees van wild is bij hem te bestellen! 

Naast de winkel verzorgt Leendert Houweling ook wandel- en 

wildexcursies. Loop gerust eens binnen bij deze preparateur in 

“hart en dieren”. Misschien is hij wel net een vos of zwijn aan  

het opzetten. Ambacht op zijn puurst! 

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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BERNARDO’S IJSSALON
Molenstraat 118, Ede

 (0318) 652 006

 www.bernardo.nl

VELVET MUSIC
Maandereind 40, Ede

 (0318) 615 403

 joep@velvetmusicede.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!

VOOR DE ÉCHTE MUZIEKLIEFHEBBER
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.



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 kazerne-

terreinen in Ede. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag hier het 

belangrijke militaire vliegveld Fliegerhorst Deelen. In september 

1944 vond Operatie Market Garden plaats rondom Ede. 
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Op dat moment landden er zo’n 2.200 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 bij het Landmark op de Ginkelse Heide. 

Kijk voor meer informatie hierover op 

www.bezoek-ede.nl/militair-toerisme.
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PURO GELATO & CAFFÈ
Maanderpoort 23, Ede

 (0318) 306 349

 www.purogelato.nl

BOWLINGCENTRUM 
GROENEVELD
De Halte 19, Ede

 (0318) 650 303

 bowlingcentrumgroeneveld.nl

PURO GELATO 
& CAFFÈ

BOWLEN BIJ
GROENEVELD!

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.
Wij geloven dat iedereen een 
moment verdient om puur te 
genieten. 

Wilt u gezellig een avondje bezig 
zijn in een leuke huiselijke sfeer 
dan bent u bij ons aan het juiste 
adres. Of u nu wilt bowlen of er  
ook gezellig wat bij wilt eten, 
we hebben verschillende 
arrangementen. We beschikken 
over 7 kunststof bowlingbanen, 
16 indoor mini golf banen,  
4 indoor jeu de boules banen  
en organiseren party’s, kinder- 
feestjes, bruiloften, vergaderingen 
en nog veel meer. Kom eens 
gezellig bowlen in Ede!
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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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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 bij- 

voorbeeld 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.

WelkomScan voor 
de website
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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

SCAN & 
RESERVEER

DIRECT

ALL YOU CAN

EAT & DRINK

INTERNATIONAAL INTERNATIONAAL 
WERELD RESTAURANTWERELD RESTAURANT

ALL YOU CAN

ONBEPERKT ETEN,
FRISDRANK EN

GRATIS TOEGANG 
TOT SPEELRUIMTE

EAT & DRINK
VOOR KINDEREN2 OF 3 UUR

ONBEPERKT ETEN,
FRISDRANK, 

BIER & WIJNEN 
EN KOFFIE & THEE



STADSWANDELING IN EDE: 
DIT MOET JE WETEN
Benieuwd naar het uitzicht vanaf de Paasberg of Oude Kerk, 

een beeldenroute of wil je meer leren over de geschiedenis van 

het centrum? Stadswandelingen in Ede worden gegeven door 

Stichting Recreatie Veluwe & Vallei. Kies uit de beklimming 

van de toren van de Oude Kerk, een stadsrondleiding of een 

wandeling langs alle mooie beelden. 

Beeldenrondleiding

Wat is er toch mis met de twee 

beren, wat is het verhaal van de 

familie Roest en waar kijken Chico 

en Chica naar? Luister tijdens de 

beeldenrondleiding naar 

het verhaal van de 

beelden maar ook 

naar informatie over 

de kunstenaars. 
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Grotestraat

Benieuwd naar de geschiedenis van het centrum van Ede? 

Kies dan voor de Grotestraat rondleiding. Wat overblijft is een 

selectie van de vele verhalen, historische panden, een wandeling 

door de tijd die eindigt in het huidige centrum, de nieuwe route 

van de Grotestraat. 

Stadsrondleiding 

Wil je meer weten over de stadsboerderijtjes, de trapakkers en 

het Mausoleum (WWII gedenkplaats)? Doe dan mee aan een 

stadsrondleiding. De markante inwoners van Ede ontbreken niet 

en ook over de geschiedenis van de oude kerk wordt het nodige 

verteld. De kosten voor een rondleiding zijn € 5,- per persoon voor 

volwassenen en € 4,- voor kinderen tot twaalf jaar. Aanmelden kan 

ter plaatse bij de gids. 

Beklim de toren van de Oude Kerk

Over de historie van de kerktoren en haar klokken, uitleg van de 

beiaardier en natuurlijk een klim naar de top. De rondleiding in de 

toren van de Oude Kerk is gratis. Voor deze rondleiding moet je 

je aanmelden via info@rondleidingenede.nl. Kinderen vanaf 6 jaar 

mogen alleen mee onder begeleiding van een volwassene. 

Meer informatie en de agenda voor 2022 vind je op 

www.rondleidingenede.nl.



EDE BOORDEVOL (BUITEN)
KUNST & CULTUUR
Kom kunst kijken! Het wereldberoemde Kröller-Müller Museum 

in Otterlo 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. 

Geniet in de superbioscoop, annex congreslocatie Pathé Ede 

(direct gelegen aan de A12) van de nieuwste speelfilms of 

leerzame workshops en presentaties. 

Kijk voor meer informatie op www.bezoek-ede.nl/cultuur.
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BEZOEK ÉÉN VAN DE
VELE MUSEA IN EDE
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.

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.

DE PASSIFLORAHOEVE 
Bewonder de wereld van rups 

tot vlinder in vijf verschillende 

vlindertuinen.

HET MUSEONDER
Een museum over alles wat er 

onder het aardoppervlak leeft 

en wat daar vroeger huisde.

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 één na grootste Van 

Gogh-verzameling ter wereld.

OORLOGS- EN GARNIZOENS-
MUSEUM DE SMEDERIJ
Vanuit twee hoofdthema’s, 

‘het Garnizoen Ede’ en ‘Ede 

tijdens WO2’, wordt hier de 

militaire geschiedenis van Ede 

gepresenteerd.

NEDERLANDS TEGELMUSEUM
De grootste en meest 

veelzijdige collectie 

Nederlandse wandtegels

en tegeltableaus. 

HISTORISCH MUSEUM EDE
Ontdek de geschiedenis

van Ede.
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Jachthuis Sint Hubertus

Kröller-Müller Museum
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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 

1000 m2 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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CAFÉ DE COMPAEN
Nieuwe Stationsstraat 31, Ede

 (0318) 223 271

 www.cafedecompaen.nl

DE COMPAEN
In het café waar iedereen samen komt, komen vaders op zondag voetbal kij-

ken. Moeders kletsen bij met vriendinnen terwijl de kinderen een chocomel 

drinken en teamgenoten drinken een biertje na de wedstrijd. Jongeren  

dansen op muziek van toen en nu en collega’s houden een personeelsborrel.. 

..en misschien kom jij wel voor gewoon even ‘niets’. 

Je bent bij ons niet alleen te gast, maar ook te vriend. Wij staan klaar 

om jou te ontzorgen en beleven met elkaar een leuke tijd! Met al onze 

verschillende gasten en collega’s vormen wij de Compaen. En door 

hen mogen wij dit jaar in augustus alweer ons 10-jarig jubileum vieren! 

Wanneer kom jij de sfeer bij ons proeven? #vriendenvanvrienden 
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GOUDPOORT JUWELIER ERKEN
Torenstraat 2-1, Ede

 (0318) 631 561

 www.goudpoortjuwelier.nl

WIJ HEBBEN GÉÉN 
FLITSENDE ADVERTENTIETEKST...

...want al het moois kunt u gewoon bij ons in de winkel komen 

bekijken. Tot snel bij Goudpoort Juwelier Erken!
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AUKE.NL BY JORDY
Hoog Maanen 3a, Ede

 (085) 876 866 8

 reparatiebyjordy@auke.nl

AUKE.NL BY AUKE
Notaris Fischerstraat 7, Ede

 (0318) 615 228

 info@auke.nl

EDELSMID JET VAN DER HOEVEN 
Maandereind 21, Ede

 (0318) 610 608

 www.edelsmidjet.nl

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?
U bent op zoek naar een fiets? Auke.nl heeft een breed assortiment. 

Afhankelijk van wat u met de fiets gaat doen, kan het team van 

auke.nl u voorzien van professioneel advies. Kom naar onze winkel 

en laat u informeren. Voor reparatie & onderhoud aan uw fiets 

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

eigen specialisatie.

HANDGEMAAKTE SIERADEN OP MAAT
Mijn naam is Jet van der Hoeven en ik heet u graag welkom in 

mijn winkel mét atelier. In ons atelier maak ik samen met mijn 

collega’s sieraden op maat. Denk bijvoorbeeld aan trouwringen, een 

sieradenontwerp van uzelf, of een oud sieraad dat wij vermaken tot een 

modern en uniek exemplaar. Graag maken wij een afspraak om alle 

mogelijkheden met u te bespreken. Wij maken ook sieraden-collecties 

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.

Scan voor 
de website
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BIJ AUDREY
Torenstraat 12, Ede

 (0318) 420 000

 www.bijaudrey.nl

LOOK GOOD, FEEL GOOD BIJ AUDREY 
Bij Audrey vind je de leukste en comfortabelste merken 

dameskleding onder één dak zoals Zoso, AndCo Woman, 

Red Button Jeans, Soyaconcept, Maicazz, K-Design, Nukus en 

nog veel meer. Zin in een nieuwe outfit? Bekijk onze collectie 

alvast online via www.bijaudrey.nl en kom daarna langs in onze 

gezellige winkel! Ons team staat voor je klaar met persoonlijk 

én eerlijk advies. Vind je het leuk om dagelijks de leukste outfits 

voorbij te zien komen? Volg ons dan op Facebook en/of Instagram:  

@bijaudrey!

Scan voor 

15% 
korting
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BIERCAFE SUBSTITUTE
Nieuwe Stationsstraat 27, Ede

 (0318) 617 730

 www.substitute.nl

THE STORY OF SUBSTITUTE
Biercafé Substitute, in Ede en omgeving bekend als de Sub.   

Zo gemakkelijk zoals je het uitspreekt en zo laagdrempelig is de 

ingang. Al decennia lang weet een erg groot, maar vooral divers 

publiek ons te vinden. Het bruine café waar je lekker jezelf kan zijn 

en een ieder gezellig een praatje kan maken onder het genot van 

een drankje. Sinds een paar jaar onderscheid de Substitute zich in 

zijn brede selectie in speciaalbieren, met een groot assortiment aan 

flesbieren en een continu wisselend aanbod aan wisseltap-bieren; 

er is altijd wel iets nieuws te proeven. Tevens de plek waar met grote 

regelmaat een heel diverse evenementen worden georganiseerd.
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TREK BIKES EDE
Telefoonweg 54, Ede

 (071) 799 6019

 www.trekbikes.com/ede

KLAAR VOOR DE ZOMER MET TREK
Een e-bike kan je net het extra zetje geven om deze lente naar buiten 

te gaan. Is jouw fiets er al klaar voor? Of ben je op zoek naar een nieuwe 

fiets? De medewerkers van de Trek Store in Ede kunnen je op pad helpen 

met onderhoud en advies. Ontmoetingsplek: De winkel is ook een goed 

startpunt om een mooie tocht te maken in de omgeving. En moet er  

nog iets aan je fiets gedaan worden? Dat kan direct geregeld worden  

in de werkplaats. Vaak is het onderhoud zo gepiept. Gastvrij: Alle merken, 

dus zeker niet alleen Trek, zijn van harte welkom in onze werkplaats.  

Of je nou een e-bike hebt of een racefiets, kom gerust een keertje langs.  

De koffie staat altijd klaar. Laat het mooie weer maar komen!
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TULA YOGASTUDIO EDE
Grotestraat 94, Ede

 www.tulayogastudios.nl/ede

 ede@tulayogastudios.nl

VANDAAG NOG BEGINNEN MET YOGA!
In yoga richten we ons op onze lichamelijke en mentale gezondheid.

Beoefening van yoga in welke vorm dan ook kan leiden tot opmerkelijke 

verbeteringen van zowel je gezondheid. Regelmatig yoga beoefenen 

helpt bij spieropbouw én ontspanning en vermindert de kans op blessu-

res. Het verbetert je lichaamshouding en je wordt soepeler. Kortom:  

je zult je fitter en vitaler gaan voelen! Yoga doet stress verminderen.  

Je krijgt meer mentale helderheid en kalmte, waardoor je beter om kunt 

gaan met druk en tegenslagen. Als je langer yoga doet, dan ontstaat er 

ruimte voor nieuwe energie. Onze studio is een fijne plek waar ruimte is 

voor iedereen die wil beginnen met yoga. We helpen je graag verder. 

Scan voor 
de website
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VD WIEL OPTIEK
Telefoonweg 212, Ede

 (0318) 610 613

 www.vdwieloptiek.nl

DÉ 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 zonnebril-

len. Onze gediplomeerde opticiens, optometristen en orthoptist 

helpen je graag aan de beste zichtoplossing. Wil je meer weten? 

Onze medewerkers staan voor je klaar.

BY BAKKER DAMESMODE
Grotestraat 12, Ede

 (0318) 412 170

 www.bybakker.nl
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SHOPPEN BIJ BY BAKKER
Shoppen bij By Bakker is écht een momentje voor jezelf!

By Bakker is een sfeervolle damesmodezaak in hartje Ede waarbij 

service, het feel-good-gevoel en oprechte aandacht centraal 

staan. Uiteraard vind je in de winkel een trendy collectie met fijne 

merken zoals Anotherwoman, Poools, HV Society, Nickjean en 

Gardeur. Maar we weten ook hoe we winkelen zo comfortabel 

mogelijk kunnen maken voor je. Een oprecht gesprek, eerlijk 

advies en een heerlijke kop koffie met wat lekkers, voor jou maar 

ook voor je wachtende man of vriendin. Kom gezellig langs! 

Scan voor 
de website
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PEPERKAMP
Verlengde Maanderweg 87, Ede

 (0318) 653 232

 peperkampmodelbouw.nl

GENIET VAN MODELBOUW! 
Al meer dan 30 jaar is Peperkamp Modelbouw hét adres in Ede 

voor al uw modelbouwartikelen. Bouwpakketten, schaalmodellen, 

modeltreinen, slotracebanen, radiografische auto’s en nog véél 

meer. Naast heel veel nieuwe producten treft u ook veel gebruikt 

materiaal aan. We kopen dit ook desgewenst in. Een grote keuze 

en een persoonlijke service zijn kenmerkend voor onze winkel. 

Reparaties zijn bij ons altijd welkom. Modelbouw is tenslotte onze 

passie! Zoekt u een schaalmodel van uw auto, een bijzondere 

bouwdoos of wellicht uitbreiding van uw modeltrein? Jong en oud 

kan voor modelbouw bij Peperkamp terecht. Tot ziens! 
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TAARTAHOLICS
Verlengde Maanderweg 87a, Ede

 (06) 14 84 22 79

 debakwinkelonline.nl

TAART MET EEN PERSOONLIJKE TINT
Bij Taartaholics maken we taart op maat. Van grote bruidstaarten die 

je met twee man moet tillen, tot kleine cupcakes met een speciale 

boodschap. Ook maken we verjaardagstaart in de meest uiteenlopende 

thema’s. In alles wat we maken staan de wensen van de klant centraal. 

In onze recent vernieuwde bakkerij wordt alles in eigen beheer gemaakt, 

met de meest verse ingrediënten, het liefst uit de streek. Het boetseren 

van figuren is één van onze specialiteiten. Naast de bakkerij hebben we 

ook de bakwinkel paraat. Daar kunt u naast een lekker macaronnetje ook 

al uw dagelijkse bakbenodigdheden kopen. Natuurlijk van de beste en 

lekkerste merken. U bent van harte welkom in onze winkel of op onze site! 

Scan voor 
de website

Scan voor 
de website
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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 Het Middelpunt van Nederland, 

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 

gereconstrueerde ijzertijdboerderij en middeleeuwse engen. 

Bezoek ook het Luntersche Buurtbosch met uitkijktoren  

De Koepel 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, wild paard of rund 

zomaar je pad kunnen kruisen. Natuurlijk mag een bezoek 

aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe niet ontbreken.



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.

EDE CENTRUM     59     58     EDE CENTRUM



60     EDE CENTRUM

2ND CHANCE EDE
Maandereind 19, Ede

 (0318) 261 855

 2ndChanceShoesandFashion

ACTUELE 2E HANDS DAMES KLEDING
Bij 2nd Chance word je blij van leuke, hippe actuele kleding 

tegen prijzen waar je helemaal vrolijk van wordt. Ontdek in de 

winkel kleding, schoenen en laarzen die je ter plekke kunt kiezen, 

keuren en passen. Desgewenst krijg je tips en eerlijk en objectief 

styling advies. Je vindt bij ons merken van Alix the Label tot ZARA. 

Van Nubbick tot ViaVai. Toppers zijn zeer actuele items van een 

topmerk. Vaak spiksplinternieuw, ongedragen en altijd prettig 

geprijsd. Als je bij 2nd Chance je garderobe completeert, ben je 

ook nog eens hartstikke duurzaam bezig. Scoor jij die superleuke 

broek of toch die actuele laarsjes?

Like ons op 
Facebook

Service aanbieden kan iedereen, maar persoonlijke service in de 
juiste ambiance is niet bij elke modezaak vanzelfsprekend. Bij onswel!

 
Doordat wij zelf de inkoop verzorgen, kunnen wij u nog beter op de 

hoogte houden van trends en de actuele mode. Qemmo is een one-stop-
shop voor de man. Naast onze sterke collectie aan kostuums en colberts, 

kunt u ook voor uw casual kleding goed slagen bij Qemmo. 

DESOTO

 

Service, persoonlijk advies en
 een goede kop koffie is wat

 u onder anderen kunt 
verwachten bij ons.

 
Graag verwelkomen wij

 u in onze winkel.

Welkom

ACHTERDOELEN 68 - (0318) 694921 - QEMMO.NL 
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juiste ambiance is niet bij elke modezaak vanzelfsprekend. Bij onswel!

 
Doordat wij zelf de inkoop verzorgen, kunnen wij u nog beter op de 

hoogte houden van trends en de actuele mode. Qemmo is een one-stop-
shop voor de man. Naast onze sterke collectie aan kostuums en colberts, 

kunt u ook voor uw casual kleding goed slagen bij Qemmo. 
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CADEAUHUIS EDE
Maandereind 26a, Ede

 (0318) 301 113

 www.cadeauhuis.eu

SPELEN IS LEUK EN LEERZAAM
Wie bij Cadeauhuis Ede binnenloopt denkt ogenblikkelijk “wauw”, 

het is hier één groot speelgoedparadijs. Met een verrassend breed 

assortiment spellen, in het bijzonder ook aan gezelschapsspellen 

en interessante demodagen. Maar ook vindt u hier net zo gemak-

kelijk 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. Kort gezegd voor ieder wat wils.
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VOLOP SMAAK OP BORD EN BBQ
Martin ter Stege is een kwaliteitsslager met verrassende, smaakvolle 

producten uit ‘eigen’ regio. De hele slagerswinkel is afgestemd op 

het ‘verhaal’ achter de (h)eerlijke producten. Met een luisterend 

oor en een flinke dosis vakmanschap, heeft Martin zijn assortiment 

dan ook volledig afgestemd op de wensen van zijn klanten. Het 

assortiment vlees en de ambachtelijke vleesspecialiteiten mogen 

er wezen, net als de smakelijke producten uit eigen worstmakerij. 

Puur en vol van smaak. Bij Martin ter Stege proef je de liefde voor 

het vak op bord en barbecue. 

UW SLAGER TER STEGE
Brouwersstraat 120, Ede

 (0318) 656 949

 terstege.uw-slager.nl

Scan voor 
de website

Wij verhuizen dit jaar naar een 
nieuwe locatie in de Grotestraat!




