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Van het bestuur 
 
Beste leden, 
 
Zo, het jaar 2022 zit er weer bijna op maar dat wil niet zeggen dat we nu rustig achterover kunnen leunen. Afgelopen 
april zijn we begonnen met het in eigen beheer uitvoeren van diverse zaken die in ons automatiseringspakket 
geregeld zijn en werden uitgevoerd door derden. Nu we dat inmiddels zelf doen besparen we op jaarbasis enkele 
duizenden Euro’s uit en dat is een van de maatregelen om een contributieverhoging te voorkomen. Deze is al 
jarenlang hetzelfde; € 7,00 bij een automatische incasso en € 8,50 bij de overige manieren van betalen. Even 
rekenen: € 7,00 per jaar is € 0,58 per maand, € 0,13 per week en slechts € 0,02 per dag. Dat hebt u er zo uit bij een 
besteding bij een van de bedrijven die u een Den Brink-korting verlenen. 
 
Ook zijn we weer begonnen om onze aangesloten ondernemers te bezoeken. Vanwege diverse bestuurswisselingen 
en Corona was hier de afgelopen jaren de klad in gekomen maar wij vinden het belangrijk om een goede band met 
hen op te bouwen, te onderhouden en te luisteren naar hun eventuele wensen en adviezen, zodat we er wederzijds 
voordeel mee kunnen doen. 
 
Voor 2023 zijn we nu al druk bezig met het voorbereiden van diverse zaken zoals het 50-jarig jubileum van onze 
vereniging. We willen graag van u weten wat, volgens u, een leuk idee is om voor onze leden uit te gaan werken in 
het kader van dit jubileum. Suggesties?? Mail deze dan naar: info@denbrink.nl met als onderwerp: 50-jarig jubileum. 
Alvast hartelijk dank voor het meedenken. 
 
Onze administratief medewerkster is ook nog druk bezig met het invoeren van E-mailadressen van leden die 
gereageerd hebben op onze oproep. Ook zij krijgen voortaan de digitale nieuwsbrieven in hun mailbox en blijven op 
die wijze goed geïnformeerd. 
Voor de rest wensen wij u en de uwen een mooi maar vooral gezond 2023 toe. 
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COLOFON: Brinkoop Magazine is een uitgave van: Den Brink, Renkum.  
ADVERTENTIE-COÖRDINATIE: Administratie Den Brink  
EINDREDACTIE: Bert Holkamp, Den Brink  
REDACTIE BRINKOOP: Postbus 136, 6870 AC Renkum, e-mail: 
info@denbrink.nl website: www.denbrink.nl  
Druk- en zetfouten voorbehouden. 
 

 
LAY-OUT: www.coconprint.nl  
LIDMAATSCHAP: opzeggen voor 1 november 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. 

 

 
 
Als u besluit om van handmatige betaling naar automatische incasso over te stappen graag deze machtiging aan ons 
mailen (info@denbrink.nl) of per post (Postbus 136, 6870 AC Renkum) sturen. Ook als uw gegevens gewijzigd zijn  
(bv een nieuw rekeningnummer) bij uw automatische incasso. 

 
Nieuwsbrief: herhaalde oproep 
 
Na onze oproep in de “digitale” nieuwsbrief die ook per post is verstuurd aan leden zonder een mailadres zijn er al 
veel e-mailadressen aan ons doorgegeven. Heeft u, uw e-mailadres nog niet aan ons verzonden en wilt u op de 
hoogte blijven van alles m.b.t. Den Brink, stuur dan s.v.p. per omgaande een mailtje naar: info@denbrink.nl en geef 
aan dat wij uw e-mailadres in onze administratie mogen opnemen zodat u in de toekomst op de hoogte wordt 
gehouden middels onze digitale nieuwsbrief. Uiteraard graag uw lidmaatschapsnummer vermelden, dat scheelt een 
hoop gezoek in onze administratie.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Al 40 jaar de beddenspecialist
voor Den Brink

JUBILEUMACTIE
Bij aanschaf in december 2022 van een bed of boxspring
10% korting én een textielpakket ter waarde van € 500,-

Gratis levering en montage. Uw oude matras wordt gerecycled

Jouw logo

Pzzzt, beter slapen 
begint bij je matras
In drie eenvoudige stappen maken we jouw matras op maat 

   1. Meten
In 1 minuut meten we je lichaamsprofiel en slaaphouding met onze Sleep Scan. Het enige dat je 
zelf moet doen, is even op je zij en op je rug gaan liggen.

   2. Testen
Na de meting kan je jouw matras op maat meteen testen in de winkel. Met jouw voorkeuren als 
finishing touch.

   3. Kiezen
Nu enkel nog je bed kiezen en dan kan je op beide oren slapen. Zelfs als je lichaam verandert, 
blijft een Equilli matras perfect liggen. Want wij veranderen jouw matras met je mee, het eerste 
jaar volledig gratis!
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Veilig in het verkeer met Univé – Rijvaardigheidstraining  
Verbeter je skills en pak je korting. 
 

 
Verkeersveiligheid en Univé zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ons doel is het aantal verkeersslachtoffers 
helpen te beperken. Samen met Veilig Verkeer Nederland maakt Univé het verkeer veiliger. Denk hierbij aan 
initiatieven als Rij MONO en buurtparticipatie. Een andere actie om ongelukken te voorkomen is een 
rijvaardigheidstraining voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Univé beloont de training met twee treden  
no-claimkorting op de premie van de autoverzekering.  
 
Wat is een rijvaardigheidstraining?  
Een rijvaardigheidstraining is bedoeld om je bewuster te maken van de risico’s in het verkeer. Ook leer je hoe je 
hierop in kunt spelen. Het zorgt ervoor dat je zelf beter leert omgaan met je auto. Tijdens een rijvaardigheidstraining 
worden verschillende onderwerpen behandeld. Denk bijvoorbeeld aan remtechnieken en kijktechnieken. Maar ook 
aan hoe je veilig een bocht doorstuurt en hoe je een ongeval kunt vermijden. Een rijvaardigheidstraining is dus veel 
meer dan alleen een slipcursus.  
 
Waar kun je je aanmelden?  
Ben jij tussen de 18 en 27 jaar? En wil je jouw skills verbeteren en profiteren van extra* korting op je 
autoverzekeringspremie? Schrijf je dan in bij één van onze partners: Dibo in Emmen: Tracks (dibo-emmen.nl)  
Dare2drive in Goes: (dare2drive.nl)  
SBV Drachten: Tracks - Stichting Bevordering Verkeerseducatie (stichtingsbv.nl) 
Bax verkeersopleidingen Drunen: Bax verkeersopleidingen (baxverkeersopleidingen.nl) 
 
Meer informatie?  
Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder! Je kunt ons bereiken op 088 552 03 03 
(ma - vrij 8:30 uur tot 21:00 uur/ za 08.30 uur tot 17.00 uur) of via mail vraagdeadviseur@unive.nl.  
Zelf adviesgesprek plannen via unive.nl/afspraak  
 
* Inkoopvereniging Den Brink heeft een samenwerking met Univé.  
   Je ontvangt standaard 8% collectiviteitskorting op onze autoverzekering.    
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Ondernemers 
 
Vervallen ondernemers: 
Jansen Sierbestrating B.V. - WIJCHEN 
Rovashipping   - ARNHEM 
EcoLibrium-Jazon  - BARNEVELD  
Hermsen Installatie Groep - EDE 
DO-IT Automatisering  - DIDAM 
Gelderse IJzerhandel   - WAGENINGEN 
 
Nieuwe ondernemers: 
TopSleep   - ARNHEM 
24BEDJES.com   - GENDT 
Gelderse IJzerhandel  - OOSTERBEEK 

 
 
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. 
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Nieuwe ondernemers 
 
Bedrijfsnaam:  24BEDJES.com 
Plaats: Gendt 
E-mailadres: info@24bedjes.com 
Website: www.24bedjes.com 
Categorie: Woninginrichting, binnen en buiten, Slapen 
 
ASSORTIMENT:  
Boxsprings, bedden, (top)matrassen, dekbedden, dekbedovertrekken, hoofdkussens en meer.  
Enkele van onze populaire merken zijn onder andere M line, Eastborn, Vandyck, Velda, Kayori en Cinderella. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
Geen 
 
OPENINGSTIJDEN: 
Wij zijn elke dinsdag t/m zaterdag open van 10:30 tot 17:30 uur.  
Adres:    Langstraat 269, 6691 EE Gendt 
Telefoon: 085 066 11 15 
E-mail:     info@24bedjes.com 
Website:  www.24bedjes.com 
 
KORTING:  
15% op het gehele assortiment (*) 
(*) Deze korting is niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen en/of lopende acties/aanbiedingen. Laat jouw Den Brink ledenpas zien 
alvorens de offerte of rekening wordt opgemaakt. Bij het niet tijdig tonen van jouw Den Brink ledenpas vervalt het recht op 
korting. Geen korting op sale artikelen, bekijk voor meer informatie onze website  
 
www.24bedjes.com 
 

en 
 
Bedrijfsnaam: Gelderse IJzerhandel  
Plaats:            Velp / Oosterbeek    
E-mailadres:   info@gijvelp.nl / info@gij.nu      
Website:         https://gijvelp.nl / www.gij.nu  
Categorie:       Bouwmaterialen en Doe het zelf 
  
 
ASSORTIMENT:  
Elektrisch en handgereedschap 
Elektra, verf, hang- en sluitwerk 
Beveiliging (eigen montagedienst) 
Tuingereedschap, ijzerwaren etc. 
 
BIJZONDERHEDEN: 
Geen 
 
OPENINGSTIJDEN: 
Velp                   Oosterbeek 
maandag   13.30 – 18.00 uur   maandag  Gesloten 
dinsdag t/m donderdag 09.00 – 18.00 uur   dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 18.00 uur 
vrijdag   09.00 – 21.00 uur (koopavond)   zaterdag   09.00 – 17.00 uur 
zaterdag   09.00 – 17.00 uur  
 
Adres:  Velp - Hoofdstraat 200 - 6881 TN    Oosterbeek – Weverstraat 15 - 6862 DJ 
 
Telefoon: 026 3618995      026 333 2252 
E-mail:     info@gijvelp.nl      info@gij.nu 
Website:  https://gijvelp.nl      https://gij.nu  
 
 
KORTING:  
10 % korting vanaf € 5.00 op al onze producten voor den Brink leden  
Deze korting is niet van toepassing op reeds afgeprijsde artikelen en/of lopende acties/aanbiedingen.  
Laat uw den Brink ledenpas alvorens de offerte of rekening wordt opgemaakt zien. Anders vervalt uw korting. 
gijvelp.nl / gij.nu   
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Kortingspercentages vinden 
 
Wij krijgen herhaaldelijk vragen hoe de kortingspercentages van onze aangesloten ondernemers te vinden. 
Hieronder volgt een korte uitleg: 

 
Aanklikken Assortiment v 
Daar vindt u een lijst met categorieën.  
De bedoelde aanklikken > b.v. Slapen > Volgen iconen van de bijbehorende ondernemers >  
De juiste kiezen >                                                         

 
Dan volgt:   
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Nieuwe ondernemers 
 
Bedrijfsnaam:  24BEDJES.com 
Plaats: Gendt 
E-mailadres: info@24bedjes.com 
Website: www.24bedjes.com 
Categorie: Woninginrichting, binnen en buiten, Slapen 
 
ASSORTIMENT:  
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Wij zijn elke dinsdag t/m zaterdag open van 10:30 tot 17:30 uur.  
Adres:    Langstraat 269, 6691 EE Gendt 
Telefoon: 085 066 11 15 
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en 
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Contributie 2023 
 
De contributie voor het lidmaatschap van Den Brink blijft ook in 2023 ongewijzigd, € 7,00 (bij incasso) of € 8,50  
(bij handmatige betaling). Dit ondanks het feit dat vrijwel alles wel in prijs omhoog gaat.  
Voor nog geen € 0,02 cent per dag kunt u bij de bij ons aangesloten ondernemers producten of diensten afnemen. 
Bij wat grotere of duurdere aankopen is de korting vaak zodanig dat u de contributie voor jaren terugverdient.  
Maak dus slim gebruik van de mogelijkheden. Vergeet niet dat elke korting die u krijgt, uw kosten verlaagt.   
 
Tenslotte nog het volgende: bent u van bank gewisseld en/of heeft u een ander bankrekeningnummer geef dit dan 
zo spoedig mogelijk door aan onze administratie.  
Dit kan per mail naar info@denbrink.nl of naar Den Brink, Postbus 136, 6870 AC Renkum. 
 
Om te voorkomen dat wij betalingsherinneringen moeten versturen hierbij het vriendelijke doch dringende verzoek 
om tijdig te betalen. 
 
Penningmeester Den Brink 

Jouw logo

Pzzzt, beter slapen 
begint bij je matras
In drie eenvoudige stappen maken we jouw matras op maat 

   1. Meten
In 1 minuut meten we je lichaamsprofiel en slaaphouding met onze Sleep Scan. Het enige dat je 
zelf moet doen, is even op je zij en op je rug gaan liggen.

   2. Testen
Na de meting kan je jouw matras op maat meteen testen in de winkel. Met jouw voorkeuren als 
finishing touch.

   3. Kiezen
Nu enkel nog je bed kiezen en dan kan je op beide oren slapen. Zelfs als je lichaam verandert, 
blijft een Equilli matras perfect liggen. Want wij veranderen jouw matras met je mee, het eerste 
jaar volledig gratis!
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Kerstpuzzel 
 
Hieronder staan producten of diensten die door onze ondernemers geleverd worden.  
Een aantal van deze producten of diensten zitten niet in hun assortiment! 
Alle producten of diensten hebben een letter.  
Vindt eerst de juiste letters van NIET geleverde producten of diensten van onze ondernemers.  
Vorm van deze letters (totaal 12) met 2 woorden een zin. Bij de correcte oplossing ontstaat er een (Spaanse) wens. 
 
Prijzen beschikbaar gesteld door:  24BEDJES.com            Sessink Meubelen 
Eén katoensatijnen dekbedovertrek van 140 x 220.     Prachtig schilderij 
Eén katoensatijnen dekbedovertrek van 200 x 220.             Prachtig schilderij 
Eén katoensatijnen dekbedovertrek van 200 x 220. 
Zo kunnen we 5 prijswinnaars uit de juiste inzendingen trekken. 
 
Oplossing gevonden?  
Stuur de oplossing voor 28 januari 2023 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. * Leden van bestuur, medewerkers en hun familie zijn uitgesloten van deelname. 
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Een echt familiebedrijf. Dat is de juiste omschrijving voor 24BEDJES.com.  
  
Als meisje van 13 jaar verkocht Nomi haar eerste matras in haar opa’s beddenzaak. Ze vertelt: “Ik ben geboren 
tussen de bedden en matrassen. Als klein kind kroop ik al door de matrassen fabriek van mijn moeder. Een 
babybox gemaakt van blokken schuim en dekbedden, dat was mijn speelplek. 
 
In 2019 besloot ik een sport opleiding te doen, maar al snel besefte ik dat mijn hart altijd in de bedden branche zal 
blijven. 7 maart 2021 opende ik mijn eerste winkel in Millingen aan de Rijn. We hebben een fijne tijd gehad, maar 
het was tijd voor een volgende stap. 
  
Wij steken veel tijd in onze website. Mijn partner, met zijn IT-achtergrond, heeft onze website gebouwd en houd 
deze ook elke dag en nacht bij. Wij vinden dat een mooie en goedwerkende website het visitekaartje is van je 
bedrijf. Bij ons is het mogelijk om online je bestelling te doen. Van kleine artikelen zoals kussens, dekbedden 
of dekbedovertrekken tot aan matrassen, en zelfs geheel samenstelde Boxsprings. 
  
Natuurlijk is een Boxspring of matras een behoorlijk grote aankoop om online te kopen. Wij hebben een prachtige 
showroom waar wij al het gepaste advies zullen geven aan de klant. Of het nou om een kleine of grote aankoop 
gaat, wij nemen altijd de tijd om de klant goed te adviseren. Wij vinden het belangrijk dat de klant tevreden naar 
huis gaat, en vele jaren plezier hebben van hun aankoop. We kunnen mensen verzekeren dat ze altijd een eerlijk 
advies van ons krijgen, geen verkooppraatjes!” 
  
24BEDJES.com onderscheid zich door de goede prijs-kwaliteitsverhouding en snelle reële levertijden. Ze verkopen 
merken zoals: M line, Deron, Eastborn, Kayori, Velda, Vandyck, Cinderella en nog veel meer… Ook bieden ze gratis 
bezorging en montage aan bij alle Boxsprings, bedden en (top)matrassen. 
 
Wij zijn elke dinsdag t/m zaterdag open van 10:30 tot 17:30 uur, ook op 2e kerstdag zijn we open van 12:00 tot 
16:00 uur. Bezoek onze vernieuwde showroom en laat je inspireren Langstraat 269, 6691EE Gendt (naast Sessink 
Wonen). 
 
Vragen? We staan voor je klaar! Mail ons op info@24bedjes.com of stuur een bericht naar ons WhatsApp-
nummer 085 066 11 15 om te chatten via WhatsApp. Bekijk onze website www.24bedjes.com voor meer 
informatie. 
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RReeggeellss  eenn  vvoooorrwwaaaarrddeenn 
 
De lidmaatschapskaart is uitsluitend geldig voor de houder en zijn of haar partner, doch in enkele gevallen slechts 
persoonlijk. (Dit heeft met name betrekking op verzekeringen). 
 
De lidmaatschapskaart wordt jaarlijks tegen betaling verstrekt. Het ondernemersregister is beschikbaar via de 
internetsite van Den Brink. 
 
De lidmaatschapskaart dient, indien de voorwaarden van de ondernemer niets anders vermelden, te worden 
getoond vóór het opmaken van de offerte, rekening, factuur, order of aanslag op de kassa, bij gebreke waarvan men 
achteraf geen recht op korting kan doen laten gelden. 
 
Lees de voor u als lid geldende voorwaarden door alvorens een aankoop te doen bij de betrokken ondernemer. Dit 
kan eventuele problemen voorkomen. 
 
Het met ophef door woord en/of gebaar kenbaar maken van uw lidmaatschap van Den Brink bij een ondernemer, 
dient te allen tijde achterwege te worden gelaten, speciaal in het bijzijn van andere klanten. 
 
Discussies met ondernemers over de voorwaarden dienen vermeden te worden. Indien u de mening bent toegedaan 
niet te zijn behandeld conform de voorwaarden, richt u dan schriftelijk tot het bestuur. 
 
Maak van uw lidmaatschapskaart uitsluitend gebruik bij de ondernemers, aangesloten bij Den Brink. 
Indien de ondernemer dat vraagt, dient men zich te legitimeren. 
 
Leden die (in)direct door hun handelen, doen, laten of nalaten de belangen van Den Brink schaden of hebben 
geschaad kunnen worden voorgedragen voor royement. Bij royement vindt geen restitutie plaats van betaalde 
lidmaatschapsgelden. 
 
Geef adreswijzigingen of wijzigingen in de personalia onmiddellijk schriftelijk (per post, e-mail of via de site) door 
onder vermelding van het registratienummer. 
 
De opzegtermijn voor het lidmaatschap bedraagt twee maanden voor afloop van het kalenderjaar (dus vóór 1 
november). De beëindiging dient u schriftelijk (per post of e-mail) kenbaar te maken onder vermelding van uw 
registratienummer. 
 
Voor alle gevallen Den Brink betreffende, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de vereniging. 
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Variaties in Variaties in 
vuur en vlam.vuur en vlam.

Zie voor alle aanbiedingen
www.kachelhuus.nl

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng 
Telefoon (0318) 69 00 89
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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. 
   
  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. 
 
 
 
 

Nog even dit 
 

 
Website 

Voor alle actuele informatie wat betreft onze ondernemers kunt u ook nu terecht op de website van Den Brink. 
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?  

Uw nieuwe adres doorgeven i.v.m. toezenden van de ledenpas.  
Ook andere wijzigingen b.v. een nieuw rekeningnummer (bij automatische incasso), (wijziging) emailadres zouden 

wij graag van u vernemen. U kunt deze mailen naar: info@denbrink.nl onder vermelding van uw registratienummer. 
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Uw oogzorgcentrum
Van deskundige oogmeting, nauwkeurige 

contactlensaanpassing,
bril- en glasadvies tot een gewaarborgde nazorg. 

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Huidige adres: Utrechtseweg 124A, Oosterbeek

Nieuwe adres per 1 maart  ‘23:
Utrechtseweg 110B, Oosterbeek

026 - 333 39 73  | www.polmanopticiens.nl

rijksoptiek

Van 1 december tot en met 28 februari

verhuizingsuitverkoop!*
Anklaarseweg 97
7317 AS Apeldoorn

088 700 19 20
www.eac-advies.nl

WWW.DENBRINKHYPOTHEEKDESK.NL

of verduurzamen?
Kopen, verbouwenKopen, verbouwen

LAAT ONS GRATIS UITZOEKEN 
OF U KUNT BESPAREN OP 
UW WOONLASTEN EN UW 
ENERGIEKOSTEN 

Deskundig
hypotheek
advies
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Kleurplaat door Cocon te plaatsen 
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