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Worden wij ook uw 2de thuis?

Beleef het beste van de provincies Drenthe en Groningen.
verwelkomt u graag!
Gelegen midden in het gezellige Stadskanaal, de ideale vertrekpunt voor een paar heerlijke dagen in eigen
land. Bekend om haar persoonlijke service en gemoedelijke sfeer. Daarnaast gratis WIFI en gratis
parkeren naast het hotel.
U kunt vanuit het hotel heerlijk wandelen of ﬁetsen om naar hartenlust de
natuur te ontdekken. Bezoek bijvoorbeeld Vestingstad Bourtange,
Klooster Ter Apel of het keramiekmuseum Royal Goedewaagen bekend om
haar Delfts Blauw. U kunt ook de Hunebedden-Veenkoloniën ﬁetsroute nemen
door zowel Drenthe als Groningen.Of breng een bezoek aan de bruisende
steden Groningen, Assen of Emmen voor een dag shoppen.
Ons City Hotel Stadskanaal beschikt over 40 tweepersoonskamers met
comfortabele bedden, Smart tv met gratis WiFi, minibar, gratis koﬃe/thee en
een ruime badkamer met bad/douche en toilet.

Den Brink Drenthe-Groningen Arrangement

Inbegrepen:
2x overnachting in ruime 2-persoonskamer met bad, gratis koﬃe/thee etc.
2x uitgebreid ontbijtbuﬀet
2x heerlijk 3-gangen keuzediner in ons Grand Café´T Raadhuys
Gratis ﬁets- en wandelroutes
Gratis WiFi
Gratis parkeren direct naast ons hotel
Adviesprijs: 165,00 p.p.

Den Brink prijs: € 99,- per persoon
Aankomst op vrijdag: € 109,00 p.p.
Actie is geldig t/m 31-12-2019 onder beschikbaarheid.
Het is ook mogelijk om dit arrangement 2 of 1 ½ maal achter elkaar te boeken.
Prijzen zijn o.b.v. 2 personen per kamer, 1 persoonstoeslag € 10,00 per nacht
exclusief toeristenbelasting à € 0,90 p.p.p.n.
Neem contact op voor onze groepsprijzen.
Graag verwelkomen wij u in ons hotel!
Team City Hotel Stadskanaal 4****
U kunt reserveren via tel: 0599 – 650 699 of info@hotel-stadskanaal.nl onder vermelding van “Den Brink”.
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DEN BRINK
Kantooradres:
Dankmeijerweg 9
Postbus 136, 6870 AC Renkum
Tel. 0317 - 31 44 44
e-mail: info@denbrink.nl
www.denbrink.nl
Openingstijden kantoor:
maandag van 9.00 tot 12.00 uur.

SLAAPSFEER BEUNINGEN: Uw slaapspecialist
Deskundigheid, persoonlijke benadering, advisering, service en toegankelijkheid, dat zijn de kernwaarden van
Slaapsfeer. “We hebben in de plaatsen Beuningen, Beers en Groesbeek grote showrooms; totaal 6000 m2 !
Een ware bron van inspiratie wanneer u op zoek bent naar het juiste en mooie slaapsysteem.
U helpen om het juiste bed te vinden, heeft onze prioriteit.
Tenslotte brengt u 1/3e van uw leven door in bed en is een goede
nachtrust de basis voor een gezond leven. Het juiste bed is voor
iedereen heel persoonlijk. Vandaar dat we alle tijd nemen om
uw wensen en de mogelijkheden te inventariseren. En omdat we
merkonafhankelijk zijn, kunnen we u op basis van deze informatie
een objectief advies geven; passend bij u en uw budget. Zo wordt
het kopen van een fris nieuw bed een feestje!

Een goed bed is voor iedereen anders. Vragen, die beantwoord
dienen te worden, zoals: Hoe slaapt u graag; op uw rug of
juist op zij of buik? Welke lengte en gewicht heeft u? Wat is
uw lichaamsbouw? Zijn er gezondheidsaspecten waarmee we
rekening dienen te houden? Hoeveel kunt en wilt u uitgeven
voor een fijn bed? Wat vindt u een mooi bed? Om deze behoefte
samen te laten smelten in uw toekomstige bed, is kennis van en
vertrouwen in onze adviseurs zo belangrijk.

“Wij begrijpen dat mensen een bed niet vaak kopen.
Daar hoort dus een gedegen persoonlijk advies bij ”

Persoonlijk advies, verschillende bedden ervaren en slagen
voor een eerlijke en reële prijs? Kom dan naar onze winkel in
Beuningen, Beers of Groesbeek.
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Van het bestuur

Beste leden,
Het jaar zit er alweer bijna op en voor Den Brink
heeft dat tot gevolg dat alle zeilen moesten worden
bijgezet om deze nieuwe uitgave van Brinkoop
Magazine bij u op de deurmat te krijgen.

Steeds vaker zijn we meer tijd en moeite kwijt aan de acquisitie, het
werven van advertentiemateriaal. Maar ook deze keer is het weer
gelukt, het resultaat heeft u nu in handen! Eén en ander heeft het
bestuur er wel van overtuigd om onze nieuwsbrieven meer aandacht
te geven en die dan ook vaker via E-mail te versturen. Mocht u de
nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangen, stuur dan even een berichtje
met daarin uw lidmaatschap nummer en E-mailadres naar ons en
wij regelen de rest. Onze laatste nieuwsbrief heeft veel reacties en
suggesties opgeleverd en de inzenders ervan willen wij hierbij hartelijk
danken daarvoor. Het blijft niet alleen bij een bedankje, maar we gaan
er ook daadwerkelijk mee aan de slag.
Hoe komt Den Brink toch aan nieuwe leveranciers? Nou, dat kan
op verschillende manieren gebeuren. Regelmatig dragen leden ons
aspirant-leveranciers voor, die wij vervolgens gaan benaderen. De
reacties hierop zijn wisselend, de ene keer wil men niets met ons te
maken hebben, de andere keer wil men wat meer informatie over wie
we zijn, wat we doen en waar de concentraties van aangesloten leden
zich bevinden. In het gunstigste geval komt het bij het eerste contact
al tot een overeenstemming tot samenwerking met die aspirant
leverancier. Een andere manier is dat het bestuur zelf op pad gaat om

COLOFON:
Brinkoop is een uitgave van Den Brink te Renkum.

Onlangs hebben we ons ledenbestand geanalyseerd en gekeken waar
de meeste leden woonachtig zijn. We hebben daarbij een top-10
van woonplaatsen samengesteld en zijn momenteel druk doende
te kijken welke aspirant-leveranciers zich daar bevinden. Voor de
spreiding van ons leveranciersnet zijn uiteraard ook de woonplaatsen
met wat minder leden van belang, dus die vergeten we beslist niet. Al
deze inspanningen moeten ertoe bijdragen dat we zo een regionaal
netwerk van leveranciers van de grond krijgen. Heeft u interessante
tips voor Den Brink van bedrijven in of nabij uw woonplaats laat het
ons dan vooral weten.
Tijd om 2019 hierbij af te sluiten en uit te kijken naar de naderende
feestdagen. Wat 2020 ons gaat brengen, wie het weet mag het
zeggen. Wij, het bestuur en administratie van Den Brink, wensen u
in ieder geval een mooi en gezond 2020 toe. Fijne feestdagen en tot
volgend jaar!
Bestuur Den Brink

LAY-OUT:

ADVERTENTIE-COÖRDINATIE:
Administratie Den Brink

www.printingpartners.nl

EINDREDACTIE: Bert Holkamp, Den Brink
REDACTIE BRINKOOP: Postbus 136, 6870 AC Renkum,
e-mail: info@denbrink.nl website: www.denbrink.nl

LIDMAATSCHAP: opzeggen voor 1 oktober van het lopende
kalenderjaar via brief of e-mail onder vermelding van het
registratienummer.
Den Brink maakt bezwaar tegen ieder gebruik van publicaties,
voor welke doeleinden dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming. Den Brink behoudt zich alle rechten voor.

Druk- en zetfouten voorbehouden.
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voor Den Brink interessante leveranciers te werven of benadert een
bedrijf ons zelf als men belangstelling heeft.
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Samen met Den Brink
verzekerd bij Univé
Collectieve kortingen op
meerdere verzekeringen

unive.nl/denbrink

M19101237 Adv. totaalpakket Den Brink 210x105.indd 1

Naam:
Adres:
Postcode:
Incassant ID:
Reden betaling:

10-10-2019 08:43:55

Inkoopvereniging Den Brink
Dankmeijerweg 9
6871 ET
NL68ZZZ090393380000
jaarlijkse contributie

Woonplaats: Renkum

Land: Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Inkoopvereniging Den Brink om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Inkoopvereniging Den Brink.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
(dit is tevens het kenmerk van de machtiging)

Registratienummer Den Brink:
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Land:

E-mail:
IBAN:							
*Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN

Bank identificatie (BIC)*:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

U kunt de machtiging retourneren in een envelop aan:
IV Den Brink – Antwoordnummer 2001 – 6870 ZX RENKUM (een postzegel is niet nodig)
december
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Den Brink is op 31 oktober 1973 opgericht op het terrein van de K
verwijst naar het toenmalige landgoed “Den Brink”

Hoe komt Den Brink
aan haar naam?
Den Brink is op 31 oktober 1973 opgericht op het
terrein van de KEMA in Arnhem. De naam verwijst
naar het toenmalige landgoed “Den Brink”

park dateren uit de periode 1939
Het landgoed “Den Brink” werd aanvankelijk aangeduid als 'Cloosterenerf'
of 'Klein Mariëndaal' en behoorde bij Mariëndaal dat in 1392 als klooster van
rijksmonumenten en vijf gemeen
Regulieren werd gesticht. In 1807 werd Klein Mariëndaal aangeduid als 'Den
In het landgoed “Den Brink” treffe
Brink', een naam die verwijst naar de vermelding op een kaart van 1640 van de
boerderij 'Op den Brinck'. Opvallend is de aanduiding 'Buitenplaats' voor het
verwijzen naar het industrieel ver
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Ook de in de regio gelegen instellingen, die een personeelsvereniging hadden,
werden in de gelegenheid gesteld inkopen te doen in deze “KEMA-winkel”.
De groei van dit gebeuren nam een grote toevlucht, zodat op initiatief van de
Personeelsvereniging KEMA, de toenmalige Inkoopvereniging Den Brink werd
opgericht.
Vanaf 1976 tot 1998 werden er diverse beurzen georganiseerd in de Rijnhal te
Arnhem, dit in samenwerking met onze leveranciers. Daarna is het o.a. door de
laatste recessie niet meer gelukt om een nieuwe beurs te organiseren.
afspraken t.a.v. onbelemmerde uitzichten opnieuw opgenomen. Den Brink

Den Brink beschikt over een eigen kantoorgebouw van waaruit de activiteiten

In 1931 wordt “Den Brink” aan de KEMA (Keuringsdienst Electrotechnische Materialen Arnhem)
is het oudste deel van het KEMA terrein. De meeste gebouwen in het park
van de vereniging gecoördineerd worden. Van de Alexanderstraat te Arnhem,
verkocht. In de overdrachtsakte worden de eerdere afspraken t.a.v. onbelemmerde uitzichten
dateren uit de periode 1939-1961. Het complex is een rijksmonument en bevat
via de Noorderweg te Oosterbeek is men uiteindelijk terechtgekomen aan de
In 1931
wordt “Den
Brink”inaan
opnieuw
opgenomen. Den Brink is het oudste deel van het KEMA terrein.
De meeste
gebouwen
hetde KEMA (Keuringsdienst Electrotechnisc
vijf rijksmonumenten en vijf gemeentelijke monumenten.
Dankmeijerweg 9 te Renkum.
verkocht. In de overdrachtsakte worden de eerdere afspraken t.a.v. onb
opnieuw opgenomen. Den Brink is het oudste deel van het KEMA terrein
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Like

Volgt u Den Brink al via Social Media?
Den Brink is continue bezig om haar communicatie verder te optimaliseren.
Heeft u een Facebook account, zorg dan dat u niets van Den Brink mist en wordt vrienden van Den Brink.

Den Brink heeft een eigen Facebook pagina, waar regelmatig allerlei interessante zaken en (regionale) nieuwtjes en/of
evenementen geplaatst worden.

Zo bent u altijd up to date !
Wilt u ons volgen; zoek dan op “Den Brink” en Like of Deel onze nieuwsitems.

Het kost u niets ! Gewoon doen dus.
december

2019
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Mastbergen
rijwielen: de
beste service!
Welkom bij Den Brink
leverancier Nol Mastbergen
Fietsen in het winkelcentrum
van Renkum. Mastbergen
fietsen meer dan 90 jaar in
het centrum van Renkum.
Mastbergen rijwielen: de beste service!

Welkom bij ”De Fietser” in Ede.

Speciaal voor Den Brink leden nu extra acties: 10% korting
op de adviesprijzen van e-bikes en alle fietsen.
Plus: een gratis verzekering tegen schade en diefstal helemaal
voor niets bij elke e-bike.
Plus: een gratis dubbele fietstas. Plus: altijd gratis thuisbezorgd
en gratis service aan huis.

De Fietser is het grote testcentrum van Sparta, Batavus,
Koga, Haibike etc. U bent altijd welkom zonder afspraak
om er eens een kijkje te nemen.

Wij vinden een blije klant belangrijker dan een snelle verkoop.
Mogen wij U ook blij maken met een mooie nieuwe e-bike?

Alle fietsen en E-bikes die in De Fietser te zien en te
proberen zijn, kunt u kopen bij Den Brink leverancier
Nol Mastbergen in Renkum.

Nol Mastbergen fietsen
Dorpsstraat 56, Renkum
Tel. 0317-312372
www.mastbergen.nl
op maandag gesloten.
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U vindt De fietser tegenover de Reehorst in Ede, dus
voor het station rechtsaf.

Dus dan betaalt U niets teveel maar u heeft wel het
gemak van perfecte service.
Kijk voor de openingstijden van
de fietser op www.defietser.nl
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HOUT BESTELLEN?? BOSVELD BELLEN!!

Sonsbeeksingel 71-72
6821 AB Arnhem
Tel. 026 - 44 333 86

Brinkkorting:

10%

OPENINGSTIJDEN:
maandag - vrijdag
9:00 - 18:00 uur
zaterdag 9:00 - 17:00 uur

op materialen

BOSVELD: AL 60 JAAR UW MAATWERKSPECIALIST!

Wij zagen hout en platen op maat…
U betaalt alleen wat u nodig heeft!

Wij maken de kast die past! Van vloer
tot plafond en van wand tot wand.

Voor alle doehet-zelf artikelen.

Wij mengen
verf op kleur…

Voor al uw timmerwerk, meubels op maat, hout op maat (naar wens geprofileerd),
schuifkasten op maat, deuren en kozijnen, doe-het-zelf artikelen.

WWW.HOUTHANDELBOSVELD.NL
december
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Leveranciersregister
Vervolg Kerstpuzzel pagina 11
Te winnen prijzen:

NIEUWE LEVERANCIERS
Vochtpro Ede
Broekhuis Arnhem

City Hotel Stadskanaal

WIJZIGEN LEVERANCIERS
Park en Tuinmachines Velp Gld. wordt Tuin Tools
www.tuin-tools.nl

Weekend voor 2 personen / 2 nachten Overnachting op
een luxe 2 pers kamer. 2x uitgebreid ontbijtbuffet. 2x
driegangen keuzemenu. Gratis wandel- en fietsroutes.
Datum op beschikbaarheid.

VERVALLEN LEVERANCIERS
Arno Rozenboom Vakfotografie Nijmegen
Herberg de Engel Dodewaard
De Diepvriesman Veenendaal
De Jong Intra Vakanties Landelijk
Wassink Autogroep Landelijk
Besselink Light Depot Duiven

Woonwinkel Lok Renkum

Hoofdkussen Silvana Smash Wat steviger hoofdkussen,
maar doordat de vulling uitneembaar is altijd op de juiste
hoogte te maken. Tijk is van hoogwaardig 100% katoen.
Vulling Comforel eCO2.

Rovashipping Arnhem

Dag- of avondtocht over de Wieden. Varen over het
waterrijke gebied van Noordwest-Overijssel. Inclusief
consumptie aan boord. Uiteraard bij goed weer.

Het volledige leveranciersregister
kunt u bekijken op www.denbrink.nl

Fabriek, kantoor en showroom
Zuiderlaan 18 te zevenaar Zevenaar
6905 AE
Tel: 0316-527631
Fax: 0316-330613
E-mail: info@balkalbalux.nl
Internet: www.balkalbalux.nl

Kies voor kwaliteit.

20% korting!

Binnenzonwering Rolluiken Garagedeuren Serre/veranda Kunststof kozijnen

45 jaar Uw trouwe Brink- leverancier
Al meer dan 44
10
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Oplossing gevonden?
Stuur deze voor 27 januari 2020 naar info@
denbrink.nl onder vermelding van Kerstpuzzel
of in een voldoende gefrankeerde envelop met
daarop de vermelding Kerstpuzzel naar Den
Brink, Postbus 136, 6870 AC Renkum.
* L eden van bestuur, medewerkers en hun
familie zijn uitgesloten van deelname.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen
beschikbaar gesteld door onze leveranciers.
Zie pagina 10!
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Vloeren Studio Duiven
Vloeren Studio Duiven

Vloeren Studio Duiven BV - Dijkgraaf 3 - 6921 RL Duiven
Vloeren Studio Duiven
BV -370
Dijkgraaf
T. 026
20 80 3 - 6921 RL Duiven
T. 026 370 20 80
info@vloerenstudioduiven.nl
www.vloerenstudioduiven.nl
info@vloerenstudioduiven.nl - www.vloerenstudioduiven.nl

nStudioDuiven-kaartje-2016-

12-9-2016 08:26:11

Duiven-kaartje-2016-

12-9-2016 08:26:11

Nieuwe leveranciers

VochtPro
Adres:
Tel.:
Website:

Broekhuis
Spinderweg 31
6713 HR Ede
026-2601000
www.vochtpro.nl

Adres:
Tel.:
Website:

Vochtproblemen, doorslaand vocht, optrekkend vocht, ventilatie,
kelderlekkage, vocht in huis, vochtbestrijding, schimmel in huis en
vochtige muren.
Gratis inspectie vooraf en advies.
Garantie op de werkzaamheden en materialen van 10 tot 20 jaar
afhankelijk van de uit te voeren werken.

Ringoven 19
826 TP Arnhem
026-3692211
www.broekhuis-opel.nl

Onderhoud en reparatie.
Korting 15%
Deze korting is van toepassing op alle bij de reparatie en/of
onderhoudsbeurt gebruikte onderdelen (inclusief motorolie) en op
het aangerekende arbeidsloon.
Niet geldig i.c.m. andere acties

Korting 15%
Niet geldig i.c.m. andere acties.
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Prijs van eScan actie valt bij Spliv

eScan anti virus software heeft een landelijke win actie gehouden. Bij het kopen van
een of meerdere licentie(‘s) waren leuke prijzen te winnen voor degene die een licentie
hebben aangeschaft.
De winnaar is bekend: fam. den Boer uit Lunteren! Fam. den Boer heeft een
indoor ski arrangement gewonnen voor 2 personen. De account manager van
eScan, Jakko Tol, overhandigde de prijs met een mooie bos bloemen op 03-102019 aan de familie den Boer in de computerwinkel van Spliv in Ede.
eScan is beveiligingssoftware die over de hele wereld wordt gebruikt en
zeer goed staat aangeschreven. Zowel zakelijke als particuliere klanten
gebruiken eScan software om zich te beschermen tegen virussen, spyware,
keyloggers, rootkits, hackers, spam en phishing. Daar updates automatisch
worden geïnstalleerd zijn de gebruikers altijd voorzien van een up-to-date
bescherming!
Zo werkt Frank Derriks, eigenaar van Spliv in Ede, al jaren met eScan. De
medewerkers van zijn computerwinkel en klanten zijn ook zeer tevreden over
eScan. De klanten komen elke keer weer bij Spliv terug voor een verlenging
van de licentie(‘s). De verhouding prijs/ kwaliteit is meer dan goed te noemen!
Ook de geboden technische ondersteuning van eScan is zeer goed.

Bij de bekendmaking van de landelijke actie zag Frank de kans niet heel groot
in dat de winnaar bij hem zou kunnen vallen; eScan levert immers door heel
Nederland anti virus pakketten. “Zo zie je maar; hij kan ook altijd een keer bij
jou vallen!” meldt een glimlachende Frank. “Dat de hoofdprijs hier is gevallen
is extra leuk voor deze klant van Spliv.”
Daar Spliv inmiddels ook precies 1 jaar op de huidige locatie zit, wil Frank
deze heugelijke feiten graag delen met iedereen en komt zelf met een
eigen actie waardoor iedere klant kan profiteren. Kom langs bij Spliv op het
Bunschoterplein met uw computer, laptop, telefoon of tablet; koop een eScan
licentie en deze wordt gratis geïnstalleerd en de machine wordt voorzien van
een complete controle voor een vaste totaal prijs van Euro 49,99. Deze actie
loopt tot eind december 2019!
Beveilig ook uw machine en data;
daarom graag tot ziens bij Spliv op het
Bunschoterplein 47 in Ede!

Brinkleden krijgen Collectiviteitskorting
Op alle Particuliere Schadeverzekeringen
&
uw eigen zorgverzekering maar dan
met korting bij Menzis en
9 andere zorgverzekeraars

Informeer naar uw mogelijkheden bij:
Van Haaren & De Roo Financieel Adviseurs
0317-314671 of kijk op www.vhdr.nl

december
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Complete rubrieksindeling voor Den Brink leveranciers!
Auto’s, motoren, scooters, fietsen en toebehoren
Brezan Automaterialen Landelijk

Bouwmaterialen en Doe het zelf
Bouwcenter Filippo Veenendaal Veenendaal

Bouwstoffen, open haarden, tegels, keukens, sanitair
www.filippo.nl/bouwcenter

Automaterialen, gereedschappen, accessoires
www.brezan.nl

Groot Bruinderink Tweewielerspecialist Renkum

Deco Home Elbert Jansen Ede Gld.

Fietsen, brom- en snorfietsen, fitnessapparaten, accessoires
www.grootbruinderink.nl

Verf, behang, ijzerwaren, gereedschappen, zonwering, etc.
www.decohome-elbertjansen.nl

Lentink Fietsen & Zo Dieren

Houthandel Bosveld Arnhem

Fietsen, E-bikes, schoolfietsen, MTB’s, onderdelen, accessoires,
onderhoud, reparatie, etc.
www.fietsenenzo.com

Hout, deuren, verf, ijzerwaren, (tuin-)gereedschappen etc.
www.houthandelbosveld.nl

Mastbergen Fietsen Renkum

Elektrisch en handgereedschap, hang- en sluitwerk, beveiliging
etc.
www.gijnet.nl

Reerink Rijwielen Arnhem Westervoort

CV-ketels, radiatoren, sanitair, airconditioning
www.hermsen.nl

Fietsen, elektrische fietsen, fitnessapparaten, schaatsen,
accessoires, etc.
www.mastbergen.nl
Fietsen, bromfietsen, scooters, accessoires
www.reerinkrijwielen.nl

Hermsen Installatie Groep Ede
Hubo Willemsen Doorwerth

TAMOIL Nederland B.V. “De Goffert” Nijmegen

Brandstoffen, carwash roll-over
www.tamoil.nl

Kastsystemen, raamdecoratie, alles voor de doe-het-zelver, etc.
www.hubowillemsen.nl

Jansen Sierbestrating Wijchen

Sierbestrating, tuinverlichting, onderhoudsmiddelen
www.jansensierbestrating.nl

2Wielercentrum Ede-Wageningen

Fietsen, sportfietsen, accessoires
www.2wielercentrumede.nl

Carwash en Cleaning H. Janssen en Zn. Renkum
Diverse autowas programma’s
www.carwashcleaning.nl

John Middelbos Onroerendgoed
Onderhoudsbedrijf Herveld

Totaalonderhoud, verbouw en nieuwbouw van woning
of bedrijfspand.
www.johnmiddelbos.nl

Koos Kersten Installatiebedrijf Arnhem

Frank’s Fietsenwinkel Heelsum

Centrale verwarming, radiatoren, sanitaire installaties
www.kooskersten.nl

Schoolfietsen, e-bikes en MTB- of racefietsen
www.franksfietsenwinkel.nl

Nama Verf, behang en glas Arnhem

VEDA BiKES & DE FIETSENHAL Ede

Behang, tegels, gereedschappen, woonaccessoires, etc.
www.nama.nl

De grootste fietsenwinkel van Midden-Nederland.
www.vedabikes.nl

Tuin Tools Velp Gld.

Motoveda Ede

Nieuw als ook gebruikte Motoren, (Motor) scooters, Bromfietsen
en MP3’s. Kleding, helmen en alle Motoren, (Motor) Scooters,
Bromfietsen en MP3’s accessoires.
www.motoveda.nl

Broekhuizen Opel Arnhem

Bos-, park- en tuinmachines, veiligheidskleding, etc.
www.tuin-tools.nl

Pelgrim Thuisin Westervoort

Verf, behang, glas, vloeren, gordijnen, raamdecoratie
www.pelgrimbv.nl

Totaal Komfort Ede

Onderhoud en reparatie
www.broekhuis-opel.nl
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Gelderse IJzerhandel Velp Wageningen

Compleet woningisolatie, houten-, aluminium en kunststof
ramen, deuren, puien
www.tke-isolatie.nl
december
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Ukuntmijhuren.nl Elst, Zeist

Van Haaren & De Roo

Rolsteigers, hoogwerkers
www.ukuntmijhuren.nl

Thuisin van der Woude

Verf, Behang en Glas,Vloeren, Raamdecoraties & Gordijnen,
Keijser & Co Riviera Maison, Kasten op maat - Dock Four
www.robbesselinkvanderwoude.nl

Financieel Adviseurs / RegioBank Renkum-Heelsum Part.
en zakel. verz, collectieve zorgverz, bankzaken en financiële
diensten
www.vanhaarenenderoo.nl / www.wellnesszorg.nl

EAC Advies Apeldoorn

Bouwmaat Arnhem

De collectieve korting voeren wij op labels van o.a.ASR, Avéro
Achmea, DAS, Delta Lloyd, de Goudse, Nationale Nederlanden,
Reaal, Unigarant, Van Kampen Groep
www.eac-advies.nl/denbrink

Dienstverlening
Jacobs Heteren Verhuisbedrijf Heteren

aanbieder van financiële diensten op het gebied van erfenis,
hypotheekadvies en wonen
www.vannu.nu

Recrewed! Advies, Ontwikkeling, Recruitment Landelijk

Elektronica en huishoudapparatuur
Besselink Licht Elektro Nijmegen

Groothandel voor bouwmaterialen
www.bouwmaat.nl

VanNu Arnhem

Particuliere en bedrijfsverhuizingen, opslag van inboedels
www.jacobsheteren.nl

Vaardigheidstrainingen, organisatieadvies / onderzoek, werving
en selectie
www.recrewed.nl

Verlichting, elektromateriaal
Tel. 024-3783225 www.besselinklicht.nl

Dr. J. van Remmen Medisch-juridisch adviesbureau Velp

DO-IT Automatisering Didam

Rijbewijskeuring
Tel. 026-3636208

Hardware, software, accessoires, installatie, onderhoud, reparatie
www.doit.eu / www.doitshop.nl

Elektrotechniek Bosman Renkum

Rijschool van Herpt Wolfheze

Terrasverwarmers, tuinverlichting, airco- en alarmsystemen
www.elektrotechniekbosman.nl

Autorijlessen
www.rijschoolvanherpt.nl

PC-Score Renkum

IkBenKlusser.nl Heveadorp

Computers, hardware, software, accessoires
www.pcscore.nl

Voor al uw klussen in en om het huis.
www.ikbenklusser.nl

SPLIV BV Ede

Eten en drinken
Apetito Maaltijdservice Landelijk

Computerhulp voor thuis
www.spliv.nl

Maaltijden aan huis
www.apetito.nl / www.apetito-shop.nl

Senior Verhuizer Arnhem

Gespecialiseerd in het verhuizen van senioren
026 – 702 4260 - www.seniorverhuizer.nl

Wijnhuis Sonsbeek Arnhem

VochtPro

Vochtproblemen, doorslaand vocht, optrekkend vocht, ventilatie,
kelderlekkage, vocht in huis, vochtbestrijding, schimmel in huis
en vochtige muren. Gratis inspectie vooraf en advies.
www.vochtpro.nl

Binnen- en buitenlands gedistilleerde wijnen
www.wijnhuissonsbeek.nl

Z&Z Zoetwaren Wageningen
Snoepgoed en cadeauartikelen
www. zz-snoep.nl

Robbers & van den Hoogen Arnhem

Dienstverlening Financieel

Wijnwinkel “Au Raisin”, Oude, authentieke wijnkelders,
Wijnproeverij of arrangementen, Wijn Museum en wijnen.
www.robbersenvandenhoogen.nl

Univé Verzekeringen Landelijk

Schadeverzekeringen, zorgverzekeringen
www.unive.nl/denbrink
december

2019
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Complete rubrieksindeling voor Den Brink leveranciers!
Kleding, schoenen, lederwaren en accessoires

Recreatie, sport, hobby en lichaamsverzorging

Votex Mannenmode Nijmegen

Beach Resort Makkum

Herenkleding, uniformen, groepskleding, accessoires
www.votexnijmegen.nl

Verhuur van vakantievilla’s en -appartementen
www.makkumbeach.nl

Beauty di Mare Brummen

Kraamcadeau’s
Withlove4you Arnhem

Lichaamsverzorging - huidverbetering
www.beautydimare.nl

Website voor een passend kraamcadeau
www.leukkraamcadeaumetnaam.nl

Groot Bruinderink Tweewielercentrum Renkum

Fietsen, brom- en snorfietsen, fitnessapparaten, accessoires
www.grootbruinderink.nl

Optiek en sieraden

City Hotel Stadskanaal 4* Stadskanaal

Bril 2000 Bennekom

Monturen en glazen, zonnebrillen, contactlenzen, etc.
www.bril2000bennekom.nl

Drenthe-Groningen Arrangement
www.hotel-stadskanaal.nl

Lentink Fietsen & Zo Dieren

Brillen, contactlenzen, etc.
www.bril2000zevenaar.nl

Fietsen, E-bikes, schoolfietsen, MTB’s, onderdelen, accessoires,
onderhoud, reparatie, etc.
www.fietsenenzo.com

(‘t) Brillehuus Tolkamer

Liemers Caravans Duiven

Eikendal Optiek Wageningen

Mastbergen Fietsen Renkum

Bril 2000 Zevenaar

Monturen en glazen, zonnebrillen, contactlenzen, etc.
www.brillehuus.nl

Verkoop en verhuur caravans, onderdelen, accessoires, etc.
www.liemerscaravans.nl
Fietsen, elek. fietsen, fitnessapparaten, schaatsen, accessoires, etc.
www.mastbergen.nl

Monturen, glazen, zonnebrillen, contactlenzen,
thermometers, kijkers, etc.
www.eikendaloptiek.nl

Optiek op Maat Opticien aan huis! Wageningen
Monturen, glazen, etc.
www.optiekopmaat.nl

Music House Scharrenberg Arnhem

Muziekinstrumenten, bladmuziek, accessoires
www.scharrenbergmuziek.nl

Rovashipping Sloepverhuur Arnhem

Paul van Zeeland Juweliers Nijmegen Velp
Sieraden, horloges, klokken, eigen atelier
www.paulvanzeelandjuweliers.nl

Dag- en avondsloeptochten (omgeving Giethoorn en de
Weerribben)
www.rovashipping.nl

Polman Opticiens www.polman-optiek.nl

2Wielercentrum Ede-Wageningen

Monturen, glazen, zonnebrillen, contactlenzen, etc.
Focus, Velp Gld. Huessensche Poort, Huissen Ouwerling,
Elst Gld. Rijks, Oosterbeek

Theo Optiek Zevenaar

Frank’s Fietsenwinkel Heelsum

Schoolfietsen, e-bikes en MTB- of racefietsen
www.franksfietsenwinkel.nl

Monturen, glazen, zonnebrillen, contactlenzen, etc.
www.theooptiek.nl

Juwelier Royals Apeldoorn, Doetinchem, Wageningen
Horloges, sieraden, klokken, geschenkartikelen, assieraden,
trouwringen
www.juwelierroyals.nl
16

Fietsen, sportfietsen, accessoires
www.2wielercentrumede.nl
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The Mill Ranch Ede

Lessen in Western rijden, exclusieve buitenritten & dagtochten
www.themillranch.nl

2019

Woninginrichting, binnen en buiten

De Markies Zonwering & Woninginrichting Rheden

Aluzon Ede

Breed assortiment producten om het werk- en leef comfort van
uw woning of kantoor te veraangenamen
www.aluzon.nl

Balk Albalux Zonwering Zevenaar

Zonwering, vloeren
www.demarkieszonwering.nl

Meeks Meubelen Ruurlo, Vorden

Moderne meubelen Ruurlo, Landelijk wonen en slapen Vorden
www.meeksmeubelen.nl

Zonwering, ramen, deuren, veranda’s en serres, badkamers,
tegelwerken, etc.
www.balkalbalux.nl

Multi Vloer Doetinchem

Besselink Licht Elektro Nijmegen

Nama Verf, behang en glas Arnhem

Verlichting, elektromateriaal
Tel. 024-3783225 www.besselinklicht.nl

Vloeren
www.multivloerdoetinchem.nl

Behang, (dubbel) glas, zonwering, stoffering,
vloeren, verf, tegels, gereedschappen
www.nama.nl

Deco Home / Elbert Jansen Ede Gld.

Verf, behang, ijzerwaren, gereedschappen, zonwering, etc.
www.decohome-elbertjansen.nl

Elektrotechniek Bosman Renkum

Terrasverwarmers, tuinverlichting, airco- en alarmsystemen
www.elektrotechniekbosman.nl

Fauteuil Plaza Hengelo Ov.

Pelgrim Thuisin Westervoort

Verf, behang, glas, vloeren, gordijnen, raamdecoratie
www.pelgrimbv.nl

Sessink Wonen Gendt
Maatwerk meubelen
www.sessinkwonen.nl

Uenk Interieurverzorging Bennekom

(Relax-)fauteuils, eetkamerfauteuils
www.fauteuilplaza.nl

Vloeren, binnenzonwering
Tel. 0318-430228

Groencentrum van Reine Velp Gld.
Tuinplanten, bomen, hagen en heesters.
Gericht tuin-en beplantingsplanadvies
www.vanreine.nl

Webo Verlichting Beuningen

Jansen Sierbestrating Wijchen

Vloeren Studio Duiven

’t Kachelhuus van der Vlist Ede

Thuisin van der Woude Doetinchem

Verlichting
www.weboverlichting.nl

Sierbestrating, tuinverlichting, onderhoudsmiddelen
www.jansensierbestrating.nl

Lamel parket, laminaat, PVC en grind vloeren.
www.vloerenstudioduiven.nl

Gas en hout (open) haarden. Voor ieder interieur
www.kachelhuus

Verf, Behang en Glas, Vloeren, Raamdecoraties &
Gordijnen, Kasten op maat
www.robbesselinkvanderwoude.nl

Krechting Woninginrichting Renkum

Vloeren, stoffering, buitenzonwering, slaapsystemen
www.woninginrichtingkrechting.nl

Lok Renkum Woonspecialist Renkum

Slaapkamers, vloeren, stoffering, zonwering, kastenwanden, etc.
www.lokrenkum.nl

Maassen van den Brink Velp Gld.

Slaapkamers, kastsystemen, tapijten, gordijnen, zonwering, etc.
www.maassenvandenbrink-velp.nl
december

Onstein Meubelen Zutphen

Breed aanbod van diverse woonstijlen.
www.onsteinmeubelen.nl

Slaapsfeer Beuningen

Boxsprings, Bedden, Slaapkamers, Matrassen, Toppers,
Dekbedden, Hoofdkussens, Bed textiel en woondecoratie
www.slaapsfeer.nl/vestiging/beuningen

2019
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vul dan onderstaande bon in.
U kunt ons bellen of de onderstaande bon invullen, uitknippen en versturen.

✄
Als u een bedrijf zoekt dat:
❑ ik wil graag vrijblijvende informatie

uw
vervangt...voor
dubbel
(HR++glas)...
❑ ikkozijnen
heb belangstelling
een glas
gratisaanbrengt
offerte betreffende:
spouwmuur-,
dakof
vloerisolatie
toepast...
❑ isolatie spouwmuren
vul dan onderstaande bon in.
❑ isolerende beglazing
❑ isolatie vloer
❑ kozijnvervanging
❏ ik wil graag vrijblijvende
informatie
❑ isolatie
❏ ik heb belangstelling
voordak
een gratis offerte betreffende:
❑ kelderafdichting
❏ isolatie spouwmuren
❏ kozijnvervanging

Ook voor de stilste
pelletkachels!

U kunt ons bellen of de onderstaande bon invullen, uitknippen en versturen.

❏ isolerende beglazing
❏ isolatie dak
Naam:....................................................................................
❏
isolatie
vloer
❏ kelderafdichting
Adres:....................................................................................
Naam:
Plaats: ...................................................................................
Adres:
Tel.: .......................................................................................
Plaats:
Deze bon terugsturen aan:
Tel.:
Postbus 500
Deze bon terugsturen aan:
6710 BM Ede
Postbus 500, 6710 BM Ede
Tel. 0318-632432
Tel. 0318-632432
24 uurs info direct op uw fax:0900-1091019
24 uurs info direct op uw fax: 0900-1091019
www.tke-isolatie.nl

www.tke-isolatie.nl

SAMEN
SCHITTEREN?

DE MOOISTE CADEAUS VINDT U BIJ
PAUL VAN
ZEELAND!
Machtiging
voor
automatische afschrijving

MACHTIGI

Ondergetekende verleent

PROFITEER VAN SCHITTERENDE
Inkoopvere
om van zijn/haar giro- of b
KORTING TIJDENS DE FEESTDAGEN
Contributie
MET UW BRINK PAS
Machtigen is makkelijk:
- u vergeet nooit te betalen;
- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds
regelen van terugkerende betalingen;
- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten
boeken of uw machtiging intrekken.

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft.
Noteer uw bank- of girorekeningnummer, naam,
De openingstijden
rondom
de feestdagen
adres, postcode
+ woonplaats
en datum op de
machtiging, zet er uw handtekening
vindt aangehechte
u op www.paulvanzeelandjuweliers.nl
onder en stuur uw machtiging naar Inkoopvereniging Den Brink.

Arnhemsestraatweg 35
6881 ND Velp
026 - 361 36 68

Burchtstraat 5
6511 RA Nijmegen
024 - 322 64 17

PAU LVA N Z E E L A N D J U W E L I E R S . N L

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft

u een maand
de tijd om uw bank- of girokantoor
◊ Dealer van Buddha
to Buddha

Bankrekeningnummer
Naam en voorletters
Adres

opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

◊ Servicecenter voor horlogereparaties

U kunt ook stoppen omdat u gaat verhuizen of

omdat u uw lidmaatschap of abonnement opzegt.
◊ Eigen goudatelier

december

U gebruikt dan een rode kaart: intrekking
machtiging. U vult de kaart in, stuurt deze op
en de afschrijving stopt. Houdt u bij inzending
rekening met
enige tijd voor verwerking.
2019

Postcode en Woonplaats
Ondergetekende verklaart
Datum
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