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Den Brink is een vereniging waarbij verschillende winkels en bedrijven zijn aangesloten. Het merendeel hiervan is gevestigd in de
provincie Gelderland maar hebben zij filialen elders, dan kunt u daar ook terecht.
Denk daarbij aan kortingen op huishoudelijk artikelen, gereedschappen, meubels, bouwmaterialen, rijwielen en noem maar op. En
uiteraard niet te vergeten de diverse verzekeringen. Zomaar een kleine greep uit het uitgebreide assortiment van de bij ons aangesloten
ondernemers.

Van het bestuur
Beste leden,
Zoals reeds eerder op de actualiteiten-pagina van onze site werd gepubliceerd: het bestuur van Den Brink is weer op volle sterkte. Tijdens
de afgelopen Ledenraadvergadering zijn de dames Ilona Boers en Dianne Polman benoemd en toegetreden tot het bestuur. Het is de
eerste keer in de geschiedenis van Den Brink dat er twee dames zitting hebben in het bestuur.
Ilona Boers zal de functie van secretaris overnemen van Bert Holkamp, die op zijn beurt is gekozen tot voorzitter. Dianne Polman is
bestuurder/tweede secretaris geworden. We zijn blij dat de bestuursactiviteiten van Den Brink nu weer op een normale wijze kunnen
gaan plaatsvinden.
Maar normaal is het leven op dit moment bepaald niet, met
z’n allen weer
1706836-C5.indd
1706512.indd
1 1in een beperkte Lockdown van minstens 3 weken. Hopelijk
kunnen we de komende feestdagen onder wat minder strenge beperkingen vieren.
De betalingswijze van onze leden is een steeds weer terugkerend item. Niet alleen heeft men bij het verlenen van een automatisch
incasso recht op een iets lagere jaarcontributie, maar ook kunnen wij daardoor de administratieve werkzaamheden enigszins beperken.
De hierdoor ontstane kostenbesparing komt geheel ten goede aan het laag houden van de contributie. Hoe meer leden via de
automatische incasso betalen, hoe langer wij een eventuele contributieverhoging kunnen tegenhouden. Ook deze keer treft u in deze
uitgave een machtigingskaart aan, dus maak daar gebruik van want alle kleine beetjes helpen. Alvast onze dank.
Het jaar loopt alweer bijna ten einde, dus de feestdagen naderen. Het bestuur wenst u allen prettige Kerstdagen toe en een voorspoedig
2022 en tot in het nieuwe jaar.
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Terug naar vervlogen tijden …… de toen
bekend staande “Brinkbeurzen”.
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Onder ons oude logo werden er vanaf 1976 tot 1998 diverse beurzen
georganiseerd in de Rijnhal te Arnhem, dit in samenwerking met de toen
aangesloten ondernemers.
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Voorzitter van de toenmalige leverancierscommissie, de heer Van
Beukering van de destijds bekende schoenwinkel “Van Beukering
Schoenen” was één van de drijvende krachten achter de “Den Brink
beurzen”.
De Jubileumbeurs in verband met het 40-jarig bestaan van Den Brink
in 2013 kon helaas wegens toch te weinig belangstelling van de toen
deelnemende ondernemers niet door gaan. De bedoeling was dit
evenement te organiseren voor zowel onze aangesloten ondernemers,
als ook voor onze leden. Het was inmiddels zo’n 10 jaar geleden dat
er een beurs werd gehouden en meerdere ondernemers konden toen
terugkijken op enkele prima omzetdagen.

“We hebben vanaf de allereerste keer een prachtige, professionele beurs
opgezet, in de Rijnhal in Arnhem (citaat de hr. V. Beukering). Echt een
plaatje, met meubels, textiel, bedden, tassen, schoenen, enzovoort.
Een lust voor het oog. Met opbouwen, afbreken van een schitterende,
grote stand met een grote voorraad schoenen en daartussen zes dagen
beurs, zag ik twee weken nauwelijks mijn bed. De beurs trok wel 40.000
bezoekers, ongekend.
We stonden zes dagen lang met twaalf man te verkopen”.
Als voorzitter van de beurscommissie sprak hij altijd een ludiek
2

december

Het toenmalige bestuur ten tijden van de gehouden Brinkbeurs in 1982.
v
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2Wielercentrum - Ede		
Verlengde Maanderweg106
2Wielercentrum - Wageningen
Brinkmanlaan 3
Brezan Automaterialen - Landelijk			
Broekhuizen Opel – Arnhem		
Ringoven 19
Carwash en Cleaning - Renkum
Hogenkampseweg 184
Frank’s Fietsenwinkel - Heelsum
Utrechtseweg 74		
Groot Bruinderink - Renkum 		
Kerkstraat 72 		
Lentink Fietsen & Zo - Dieren 		
Semmelweisstraat 1-A
Mastbergen Fietsen - Renkum
Dorpsstraat 56
Motoveda - Ede 			
Verlengde Parkweg 23
Reerink Rijwielen – Arnhem		
Geitenkamp 4		
Reerink Rijwielen - Arnhem Zuid
Huissensestraat 45		
Reerink Rijwielen - Westervoort
Dorpstraat 90
Staadegaard Automotive - Arnhem
Leemansweg 62		
TAMOIL “De Goffert” - Nijmegen
Hatertseweg 340		
VEDA BiKES & DE FIETSENHAL - Ede
Frankeneng 5
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Bouwmaat - Arnhem 		
Deco Home Elbert Jansen - Ede
Gelderse IJzerhandel – Velp		
Gelderse IJzerhandel - Wageningen
Hermsen Installatie Groep - Ede
Houthandel Bosveld - Arnhem
Jansen Sierbestrating - Wijchen
Nama Verf, behang en glas - Arnhem
Pelgrim Thuisin - Westervoort
Thuisin van der Woude - Doetinchem
Totaal Komfort - Ede 		
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Beijerinckweg 11
Kolkakkerweg 65-67
Hoofdstraat 200
Bergstraat 24
Hoefweg 14
Sonsbeeksingel 72
Oosterweg 302-A
Vlamoven 1
Het Ambacht 1
Havenstraat 136
Kryptonstraat 36
IJsselstraat 96
Maxwellstraat 35
Johannes Postlaan 14
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Dr. J. van Remmen
Medisch/juridisch
- Velp
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EAC Advies - Apeldoorn 		
Univé Verzekeringen - Apeldoorn
Van Haaren & De Roo - Renkum

Biesdelselaan 7A
Noorderlaan 1
Lindeboomlaan 56
Vlamoven 34
Spinderweg 31

Anklaarseweg 97
Christiaan Geurtsweg 8
Nieuweweg 1
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Besselink Licht Elektro - Nijmegen
DO-IT Automatisering - Didam
EcoLibrium-Jazon – Barneveld		
Elektrotechniek Bosman - Renkum
Kok Duurzaam - Didam		
PC-Score
- Renkum 			
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Marialaan 1
Bieslook 2-E
Anthonie Fokkerstraat 59-B
van Ingenweg 35
Dijksestraat 42
Dorpsstraat 6-A
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Eten en drinken:
Eten en drinken:

Apetito Maaltijdservice - Landelijk 			
Robbers & van den Hoogen - Arnhem
Velperweg 23
Vencino Wijnshop – Amersfoort
06 53746751
Wijnhuis Sonsbeek - Arnhem 		
Jacob Cremerstraat 108
Z&Z Zoetwaren - Wageningen
Hoogstraat 46
Kraamcadeau
’s: ’s:
Kraamcadeau
Kraamcadeau ’s:
Kraamcadeau ’s:
Kraamcadeau
Kraamcadeau ’s:
’s:
Kraamcadeau ’s:
Kraamcadeau ’s:
Kraamcadeau ’s:
Optiek
en sieraden:
Optiek
en
Optiek
en sieraden:
sieraden:
Withlove4you
- Arnhem 		
Optiek
en
sieraden:
Optiek
ensieraden:
sieraden:
Optiek en
Optiek en sieraden:
Optiek en sieraden:
Optiek en sieraden:

Schijndelstraat 49

‘t Brillehuus – Didam
Wilhelminastraat 36
‘t Brillehuus - Tolkamer
Rijnstraat 12
Bril 2000 - Bennekom
Dorpsstraat 15
Bril 2000 - Zevenaar
Muldershof 67
Eikendal Optiek - Wageningen
Bergstraat 12
Optiek op Maat - Wageningen
Meiregen 31
Paul van Zeeland Juweliers - Nijmegen
Burchtstraat 55
Paul van Zeeland Juweliers - Velp
Arnhemsestraatweg 35
Polman Opticiens:
Focus Optiek - Velp
Emmastraat 21
Huessensche Poort Optiek - Huissen
Langestraat 64
Ouwerling Optiek - Elst
Dorpsstraat 101
Rijks
Optiek sport,
- Oosterbeek
Utrechtseweg 124-A
Recreatie,
hobby en lichaamsverzorging:
Recreatie,
sport,
hobby
enlichaamsverzorging:
lichaamsverzorging:
Recreatie,
sport,
hobby
en
Recreatie,
sport,
hobby
en lichaamsverzorging:
Recreatie,
Recreatie, sport,
sport, hobby
hobby en
en lichaamsverzorging:
lichaamsverzorging:
Recreatie, sport, hobby en lichaamsverzorging:
Recreatie, sport, hobby en lichaamsverzorging:
Recreatie, sport, hobby en lichaamsverzorging:
Beach Resort - Makkum
Langezand 2
Beauty di Mare - Brummen
Blake 20
City Hotel Stadskanaal 4* - Stadskanaal Raadhuisplein 30
Klein Zwitserland Partycentrum - Ede
Lunterseweg 44
Liemers Caravans - Duiven
Ratio 18
Rovashipping Sloepverhuur - Arnhem
Beethovenlaan 91
The Mill Ranch - Ede
Apeldoornseweg 9
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Woninginrichting,
binnen
buiten:
Woninginrichting, binnen
en en
buiten:

Aluzon - Ede

Nieuwe Maanderbuurtweg 10

Balk Albalux
Aluzon
- Ede Zonwering - Zevenaar
10
Fauteuil Plaza - Hengelo Ov.
Balk
Albalux Zonwering
Groencentrum
van Reine--Zevenaar
Velp
Fauteuil Plaza - Hengelo Ov.
’t
Kachelhuus
van
der
Vlist
Ede
Groencentrum van Reine - -Velp

Krechting Woninginrichting - Renkum

Zuiderlaan
18
Nieuwe
Maanderbuurtweg
Vosboerweg 7-A

Zuiderlaan
18
A.G. Hofkeslaan
3
Vosboerweg 7-A
Galvanistraat
20
A.G. Hofkeslaan 3

Kerkstraat 77

Lok Renkum
40
’t Kachelhuus
vanWoonspecialist
der Vlist - Ede- Renkum
GalvanistraatDorpsstraat
20
Krechting
Woninginrichting
Kerkstraat 77
Maassen
van den Brink -- Renkum
Velp
Rozendaalselaan 15
Lok Renkum Woonspecialist - Renkum Dorpsstraat 40
Markies Zonwering - Rheden
Groenestraat 59
Maassen van den Brink - Velp
Rozendaalselaan 15
Meek’s
Meubelen
Ruurlo
14
Markies Zonwering - Rheden
GroenestraatDomineesteeg
59
Meek’s
Meubelen
- Vorden
Ruurloseweg
8-12
Meek’s
Meubelen
- Ruurlo
Domineesteeg
14
Meek’s
Meubelen
- Vorden
RuurlosewegGerritsenweg
8-12
Onstein
Meubelen
- Zutphen
3
Onstein Meubelen - Zutphen
Gerritsenweg 3
Sessink Wonen - Gendt
Langstraat 269
Sessink Wonen - Gendt
Langstraat 269
Slaapsfeer
- Beuningen
Hadrianussingel
34
Slaapsfeer
- Beuningen
Hadrianussingel
34
Vloeren
Studio
- Duiven
Vloeren
Studio
- Duiven
Dijkgraaf 3 Dijkgraaf 3
WeboWebo
Verlichting
- Beuningen
Hadrianussingel
27
Verlichting
- Beuningen
Hadrianussingel
27

Plaatsen doorlopende machtiging (in jullie bezit Brinkoop nieuws jaargang 4, nummer 10 december 2020)
Naam:
Adres:
Postcode:>>>
Incassant ID:
Reden betaling:

Inkoopvereniging Den Brink
Dankmeijerweg 9
Retouradres machtiging:
Den Brink – Antwoordnummer
2001
6871 ET
Woonplaats: Renkum
Een postzegel is niet nodig.
NL68ZZZ090393380000
Jaarlijkse contributie

– 6870 ZXLand:
Renkum.
Nederland

<<<<

NIET MEER PLAATSEN = GEEN ANTWOORDNUMMER MEER!!!!!!!!

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.
Registratienummer Den Brink:

(dit is tevens het kenmerk van de machtiging)

Naam:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

IBAN:
Bank identificatie (BIC)*:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN

Advertentiemedia
Mastbergen blz 8 BKM 55 (hele)
Social
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.
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.

December BrinKoop 2021
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Kerstpuzzel
Kerstpuzzel
Op het inlegvel vindt u de bedrijfsnamen van onze ondernemers “vertaald” in pictogrammen. Dit kan een verwijzing zijn naar de naam, logo of product.
debedrijfsnaam
bedrijfsnamen
van
onze ondernemers
pictogrammen. Dit kan een verwijzing zijn naar de naam,
DeHieronder
bedoeling isvindt
dat uude
van de
bijbehorende
ondernemer“vertaald”
probeert teinachterhalen.
logo of product. De bedoeling is dat u de bedrijfsnaam van de bijbehorende ondernemer probeert te achterhalen.
Als voorbeeld (en deze naam telt natuurlijk niet mee bij de oplossing):
Als voorbeeld (en deze naam telt natuurlijk niet mee bij de oplossing):

Broek huis
huis (Autobedrijf
Broekhuis
OpelOpel
- Arnhem)
Broek
(Autobedrijf
Broekhuis
- Arnhem)

Zie bijlage
Toegevoegd
aanPictogrammen
deze uitgave is eeninlegvel.
inlegvel waarop u de oplossing kunt noteren.
Oplossing
gevonden?
Het is de
bedoeling dat alle “pictogrammen op één inlegvel gedrukt worden en meegestuurd met het magazine.
Stuur het inlegvel voor 28 januari 2022 naar info@denbrink.nl onder vermelding van Kerstpuzzel of in een voldoende gefrankeerde envelop met daarop
deGraag
vermelding
2021 naar Den
Brink, Postbus
136,dat
6870erACachter
Renkum.het “pictogram” de oplossing kan worden geschreven.
alleKerstpuzzel
“pictogrammen”
zodanig
verdelen
* Leden van bestuur, medewerkers en hun familie zijn uitgesloten van deelname.

B.v.

- Ruimte voor

oplossing

Wat kunt u winnen?

De “pictogrammen” zijn niet allemaal van gelijke grote graag aanpassen dat het één geheel wordt.

Avondtocht over de Wieden. Varen over het waterrijke gebied van Noordwest-Overijssel. Inclusief consumptie aan boord. Uiteraard bij goed weer.
En dan zodanig
datRovashipping
het werkbaar
wordt maar niet te veel ruimte in neemt!
Beschikbaar
gesteld door
- Arnhem.
Hoofdkussen beschikbaar gesteld door de firma Lok - Renkum.
Bijgevoegd bij deze uitgave is een inlegvel waar u de oplossing kan noteren.
Schroevendraaier set beschikbaar gesteld door Deco Home Elbert Jansen - Ede
Oplossing gevonden?
Stuur het inlegvel voor 28 januari 2022 naar info@ denbrink.nl onder vermelding van Kerstpuzzel of in een voldoende
gefrankeerde envelop met daarop de vermelding Kerstpuzzel 2021 naar Den Brink, Postbus 136, 6870 AC Renkum.
* Leden van bestuur, medewerkers en hun familie zijn uitgesloten van deelname.
Wat kunt u winnen?
Avondtocht over de Wieden. Varen over het waterrijke gebied van Noordwest-Overijssel. Inclusief consumptie aan boord.
Uiteraard bij goed weer. Beschikbaar gesteld door Rovashipping - Arnhem.

Samen met Den Brink
verzekerd bij Univé

Hoofdkussen beschikbaar gesteld door de firma Lok - Renkum.

Schroevendraaier set beschikbaar gesteld door Deco Home Elbert Jansen - Ede

Collectieve
Advertentie
Univé kortingen op
meerdere verzekeringen

unive.nl/denbrink

M19101237 Adv. totaalpakket Den Brink 210x105.indd 1
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Nog even dit
Ook regelmatig onze nieuwsbrief ontvangen?
Stuur uw emailadres en registratienummer naar info@denbrink.nl.
Website
Voor alle actuele informatie wat betreft onze ondernemers kunt u ook terecht op de website van Den Brink
www.denbrink.nl
Uw mening telt!
Den Brink staat altijd open voor opmerkingen en suggesties; per brief aan Den Brink, Postbus 136, 6870 AC Renkum of per email aan info@denbrink.nl
of via het contactformulier op onze site www.denbrink.nl.
Verhuizen?
Geef dan uw nieuwe adres door i.v.m. het toezenden van uw ledenpas.
Wijzigingen
Ook andere wijzigingen bijv. een nieuw rekeningnummer (bij automatische incasso), (wijziging) emailadres zouden wij graag van u vernemen.
U kunt dit mailen naar: info@denbrink.nl onder vermelding van uw registratienummer.

Met zorg bereid.

Speciaal voor u

Probeer nu 5
maaltijden voor
slechts € 19,95!

Ook
natriumarm,
vegetarisch of
glutenvrij.

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u culinair verrassen.
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden!
5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten en gebakken aardappelen
Eet u natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? Ook dat kan. Gratis aan huis bezorgd
en zonder verdere verplichtingen. Dat smaakt naar meer toch?
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze.
Leden van Inkoopvereniging Den Brink krijgen 10% korting op alle vervolgbestellingen (m.u.v. bijgerechten). Vermeld bij de bestelling actiecode 202-Brink1221.
Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 28 februari 2022.
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl
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KORTING
KORTING
VOOR

DENVOOR
BRINK
DENLEDEN
BRINK
LEDEN

Gespecialiseerd in
Gespecialiseerd in

WONEN,
WONEN, RELAXFAUTEUILS
RELAXFAUTEUILS EN
EN SLAPEN
SLAPEN

3.000 m2 modern woondesign Domineesteeg 14 Ruurlo | (0573) 45 33 49 | 7.000 m2 landelijk wonen & slapen Ruurloseweg 8-12 Vorden | (0575) 55 18 79
3.000 m2 modern woondesign Domineesteeg 14 Ruurlo | (0573) 45 33 49 | 7.000 m2 landelijk wonen & slapen Ruurloseweg 8-12 Vorden | (0575) 55 18 79

www.meeksmeubelen.nl
www.meeksmeubelen.nl
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Kleurplaat voor de kinderen,
onze toekomstige leden.
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