
Vanzelfsprekend in de buurt

 Lever de kerstboom in op zaterdag 7 januari 2023

1 lot  
per ingeleverde boom om kans te maken op leuke prijzen!

Op zaterdag 7 januari 2023 kun je 
weer kerstbomen inleveren bij diverse 
inleverpunten in de gemeente Ede. 
Zo help je mee aan een beter milieu 
en maak je ook nog kans op een leuke 
prijs! De spelregels zijn simpel: per 
ingeleverde boom ontvang je 1 lot.  
Hoe meer loten, hoe meer kans op leuke 
prijzen! Bezoek www.acv-groep.nl/ede 
voor meer informatie of scan de QR code.

Alle ingezamelde kerstbomen worden gecomposteerd. 

Daarom moeten de in te leveren bomen vrij zijn van 

emmers, netten en kerstversiering. Houd hier s.v.p. 

rekening mee bij het inleveren van de kerstbomen. 

Zo helpen we samen het milieu. Op  de volgende 

inleverpunten kun je de kerstbomen kwijt:

Meer dan 50 kerstbomen?
Heb je meer dan 50 bomen, stuur dan vóór vrijdag 6 januari 12.00 uur
een mailtje naar info@acv-groep.nl. ACV haalt de bomen dan zaterdag 
7 januari bij je thuis op tussen 08.00 en 17.00 uur. Vermeld in het mailtje 
het definitieve aantal bomen. Kerstbomen graag op een bereikbare plek 
aanbieden. Ons inzamelvoertuig kan bomen die tegen gevels, bomen, 
lantarenpalen, etc. aan liggen niet meenemen.

Inleverpunten Ede 7 januari
Bennekom 
Bart van Elstplantsoen - tegenover de Plus  9.00 tot 11.30 uur
Ereprijs - nabij de vijver    12.30 tot 15.00 uur

Ede
Van Heeckerenlaan - P tegenover openluchttheater  8.45 tot 10.00 uur
Zandlaan - bij buurtsteunpunt    10.15 tot 11.30 uur
Akulaan 2 - P bij de Fietser    12.30 tot 15.00 uur
Poortplein - tegenover basisschool Zuiderpoort 12.30 tot 15.00 uur
Laan der Verenigde Naties - P bij sporthal ‘t Riet 9.00 tot 11.30  uur 
Hoflaan - P thv orthodontist Binda   9.00 tot 11.30 uur
Veenderweg - thv nr 255 bij het draaipunt  12.30 tot 15.00 uur
Parkeerplaats bij basisschool de Kleine  12.45 tot 15.15 uur
Prins Balgzand, t.o. nr 1
Didi Rooslaan, t.o. nr 16 (kazerneterrein)  9.00 tot 11.30 uur

Ederveen 
Hootsenplein - thv nr 2     11.00 tot 12.00 uur   

Lunteren
Nieuwe Erf      9.45 tot 10.45 uur

Otterlo
Sportlaan / Kerklaan     8.30 tot 9.30 uur
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