
ANDREA XL

Gaat uw wasmachine 
kapot of heeft u een 

noise cancelling headset 
nodig om goed thuis te 

kunnen werken? 
Ga naar Andrea XL

http://www.andrea.nl/
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SUPPORT 
YOUR 

SPONSOR

VANDEKOLK 
HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN & FINANCIERINGEN

Al meer dan 10 jaar lang is VANDEKOLK Hypotheken onze 
trouwe hoofdsponsor. Voor de hypothecaire financiering 

van je aangekochte woning hebben zij over het 
algemeen  pasklare oplossingen met gunstige 

voorwaarden en rente.
Goed om te weten is dat VANDEKOLK ook deskundige 
begeleiding geeft bij de aankoop van de woning die je 
op het oog hebt en/ of bij het zoeken van een geschikt 

huis.

Ook indien de rentevaste periode nog niet is verstreken 
kan het voordelig zijn om VANDEKOLK in te schakelen en 
te bezien wat zinvol is. Vooral in deze, ook financieel, on-
zekere tijden kan het zeer raadzaam zijn de maandelijkse 
hypotheeklasten naar beneden te brengen. Oversluiten 

van de huidige hypotheek, eventueel i.c.m. met een 
gewenste verbouwing/verbetering van de woning, is het 

overwegen zeker waard!

Neem gerust contact op met onze hoofdsponsor voor 
een geheel vrijblijvend gratis eerste gesprek! Vele Duin-

wijckers hebben zich de afgelopen jaren al naar volle 
tevredenheid laten adviseren door VANDEKOLK.

vandekolkhypotheken.nl

Het Coronavirus 
raakt iedereen en 
wij wensen onze 

huidige sponsoren 
dan ook veel 

sterkte toe in deze 
barre tijden. 

Laten wij als leden 
trouw zijn aan onze 

sponsoren! Dus 
‘Support your 

sponsors’!

DEGIRO

Beleggen is inmiddels 
voor iedereen. Leer over 
de wereld van beleggen, 
wat voor type belegger 

u bent, verschillende 
beleggingsstrategieën 
en hoe tools u kunnen 

helpen.  
degiro.com 

BELEGGEN 

ROMMELSE 
COMMUNICATIE

Bent u of uw bedrijf aan 
het kijken hoe de commu-
nicatie over duurzaamheid, 

maatschappelijk verant-
woord ondernemen, ener-
gie, mobiliteit, ruimtelijke 

ordening, gezondheidszorg 
en dierproeven? Wilt u de 
mogelijkheden verkennen 

om die 
communicatie te 

Vervangen, Verminderen 
en/of Verfijnen (3V’s)? 

Ga dan naar: 

rommelse.nl

QONTENT

Qontent bouwt robuust 
maatwerk voor het web; 

snelle, toegankelijke, toe-
komstgerichte websites 

en webapplicaties.

qontent.nl

STR8.NL

Str8.nl kunt u benaderen 
als u hulp wilt op het 
gebied van kleurrijke 
lithografie, grafische 

vormgeving/DTP, online 
ontwerp en automa-
tisering van grafische 

processen. Zij kunnen u 
helpen bij het ontwerpen 
van een nieuwe huisstijl, 
maar ook het nauwgezet 

uitvoeren van een be-
staande huisstijl op uit-
eenlopende media. Str8 

maken animated of static 
banners voor je website, 

maar ook Roll-up banners 
voor je congres, evene-

ment of winkel. 
str8.nl

VOLG DUINWIJCK OOK OP 
SOCIAL MEDIA!

 
Click to follow

FITFABRIEK

Als u straks weer begint en 
met badminton alleen de 

kilo’s er niet af krijgt, check 

fitfabriek.nl

IBIS STYLES 
HAARLEM CITY HOTEL

Mocht u toe zijn aan een 
andere omgeving zowel 

in luxe of op budget: boek 
dan een hotel:

ibis.accor.com

SPORTSUPPORT

Sportsupport zet zich in 
voor een leven lang 

gezond actief. Volg ze op 
facebook en/of instagram 

en kijk hoe zij ons naast het 
badmintonnen nog ge-

zonder en actiever kunnen 
maken: 

sportsupport.nl

http://www.distrisport.be/
https://ibisstyleshaarlemcity.nl/
http://www.vandekolkhypotheken.nl/
https://twitter.com/bcduinwijck
https://twitter.com/YonexDJI
https://www.facebook.com/BcDuinwijck/?fref=ts
https://www.facebook.com/dutchjuniorbadminton/?fref=ts
https://www.instagram.com/yonexdutchjunior/
http://www.andrea.nl/
http://vandekolkhypotheken.nl/
http://degiro.com
https://www.rommelse.nl/
http://qontent.nl
https://www.str8.nl/
https://www.instagram.com/bcduinwijck/
https://www.facebook.com/BcDuinwijck/
https://twitter.com/bcduinwijck
https://ibis.accor.com/nederland/index.nl.shtml
https://sportsupport.nl/


#STEUNJECLUB

Om clubs in deze moeilijke periode een extra steuntje in 
de rug te geven starten Badminton Nederland, Badmin-

ton Planet en Yonex de actie #SteunJeClub.

Hoe werkt het?
Via deze pagina kun je een speciaal #SteunJeClub bad-

mintonshirt bestellen. Bij het afrekenen kun je aangeven 
dat je Duinwijck wilt steunen. De volledige opbrengst 

gaat rechtstreeks naar Duinwijck. De club krijgt het op-
gehaalde bedrag aan het einde van de actie in één keer 

gestort. 

Klik hier voor meer info
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HOOFDSPONSOREN:
(klik op een logo voor meer info)

SPORT- EN REVALIDATIE-
CENTRUM KENNEMER-

LAND

Sport- en revaliatiecentrum 
Kennemerland is voorals-
nog gesloten. Alleen voor 

acute en spoedeisende 
zorg kunt u nu bij hen 

terecht. Maar als het straks 
weer mag en u dit nodig 

heeft, kijk dan op 

sport-revalidatie.nl
SPORTBALSEM F.I.T.

Als u straks weer gaat badmintonnen zult u ongetwijfeld 
de eerste paar keer de volgende dag met spierpijn wak-

ker worden. Sportbalsem F.I.T. kan hiervoor een uitkomst 
bieden. F.I.T. is een uniek product met een effectieve 

werking ter voorkoming (en herstel) van (sport)blessu-
res, maar werkt ook zeer krachtig bij spierherstel na een 

intensieve inspanning. Schaf alvast een tube aan of koop 
een tube aan de bar als u straks weer begint. 

fitsportbalsem.com

VOLG DUINWIJCK OOK 
OP SOCIAL MEDIA!

 
Click to follow

PERIDA

Tja, nu u nog steeds bin-
nen zit,  wilt u ook COM-

FORTABEL zitten. Dus 
wellicht een nieuwe stijl, 
interieur of uw huidige 

meubilair (her)stofferen? 
Kijk dan op 

perida.nl

PUT2GETHER

De meeste mensen ken-
nen hem nog als coach 

van team 1 van vorig sei-
zoen. Maar Stan Put heeft 
daarnaast zijn eigen be-
drijf. Put2gether verricht 
interim werkzaamheden 
in onder andere het on-
derwijs. Dit gebeurt aan 

de hand van een duidelij-
ke opdrachtbeschrijving, 

heldere afspraken met 
een kop en een staart. 

Basis van de opdracht is 
hierin vertrouwen. Put-
2gether adviseert hierin 
de opdrachtgever op ge-
heel eigen wijze, waarin 
de praktijk leidend is. Als 
interim leidinggevende 
wordt put2gether inge-
zet voor verandertrajec-

ten/verbetertrajecten 
n.a.v. inspectiebezoek en 

teamtrajecten waarbij 
eigen verantwoorde-

lijkheid, lef en groei van 
professionals leidend zijn. 

Check de website voor 
meer informatie en met 

wie u contact kunt opne-
men.   

put2gether.nl

WEDEFY

Een WordPress website 
of webshop laten maken 
door Wedefy, betekent 

een grafisch mooie
 website met de laatste 

technieken voor een 
eerlijke prijs. We denken 
na over je online iden-
titeit en bouwen een 

website die makkelijk in 
gebruik en conversie-

gericht is. Zie voor meer 
informatie de website:

wedefy.nl

 BADMINTONPLANET

Op Badmintonplanet.nl 
vind je een breed scala 
aan badmintonproduc-

ten. Voor Duijnwijckleden 
geldt een kortingscode: 

BCDuinwijck1920

SUPPORT 
YOUR 

SPONSOR
CHEN TONG KONG

Geen zin om te koken, 
bestel bij Chen Tong 

Kong  zodat ook zij in 
lastige tijden onze steun 

krijgen!

chentongkong.nl

http://www.distrisport.be/
https://ibisstyleshaarlemcity.nl/
http://www.vandekolkhypotheken.nl/
https://twitter.com/bcduinwijck
https://twitter.com/YonexDJI
https://www.facebook.com/BcDuinwijck/?fref=ts
https://www.facebook.com/dutchjuniorbadminton/?fref=ts
https://www.instagram.com/yonexdutchjunior/
https://www.badmintonplanet.nl/steunjeclub
http://badminton.nl/nieuws/steunjeclub
http://www.vandekolkhypotheken.nl
https://www.ibisstyleshaarlemcity.nl/nl/index.html
http://yonex.com
https://sport-revalidatie.nl
https://www.fitsportbalsem.com)
https://www.instagram.com/bcduinwijck/
https://www.facebook.com/BcDuinwijck/
https://twitter.com/bcduinwijck
https://www.perida.nl
https://put2gether.nl/
https://www.wedefy.nl
https://www.badmintonplanet.nl/
http://chentongkong.nl/

