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Als VIP naar de Altena
Biesbosch Ronde. Dat is het idee.

Starter in beeld

Pand in de Hand

Uw huis snel en goed verkopen. Daar gaat PAND
IN DE HAND voor. Na een opleiding binnenhuisarchitectuur volgde Ursula Ouwerkerk een
opleiding verkoopstyling bij het gerenomeerde
House of KIKI, voor ze startte met haar
bedrijf. “Styling is ontzettend belangrijk om
succesvol je huis te verkopen” vertelt ze. “Ieder
die zijn huis verkoopt, zou eerst goed moeten
nadenken over de presentatie. Aangetoond
is namelijk dat een goed gestyled huis beter verkoopt. En wie wil dat niet in de huidige
markt.” Op de vraag of styling duur is, antwoordt
Ursula resoluut. “Al vanaf enkele honderden
euro’s kunnen wij veel doen. Dat komt omdat
we waar mogelijk werken met de materialen die
mensen zelf in huis hebben; en met de fotoreportage die we daarna maken, wordt het huis optimaal gepresenteerd op internet”. Meer weten?
Ga naar www.pandindehand.nl

In verwachting…
reserveer Rups IKKE
Op maandag 4 april, tweede paasdag, is de
Altena Biesbosch Ronde. Rabobank Altena is als
sponsor nauw betrokken bij de organisatie van
deze wielerronde. U zult ons er dan ook ongetwijfeld tegenkomen. Ook hebben wij voor deze
ronde een aantal VIP-kaarten weg te geven.

Maak een hypotheekafspraak
Mogelijk staat u op het punt om u goed te laten informeren over uw bestaande of een nog af
te sluiten hypotheek. In dat geval is het een
goed moment om contact op te nemen met
Rabobank Altena. Iedereen die in de periode 22
februari t/m 4 april een afspraak heeft, ontvangt
een VIP-kaart voor de Altena Biesbosch Ronde.

Hiermee kunt u onder het genot van een hapje
en een drankje het wielerevenement van heel
dichtbij meemaken. Een hypotheekafspraak
maken gaat snel en makkelijk via (0183) 507 500
of via onze website www.rabobank.nl/altena.
Meer informatie over de Altena Biesbosch Ronde
is te vinden op www.altenabiesboschronde.nl

Kunst & Vriendschap samen met Wieneke Remmers
Voorinschrijving Proms-concert in Giessen

Iedereen mag het toch weten als jullie kindje
is geboren? Met het geboortebord van Rups
IKKE lukt dat prima. Want u kunt dit bord, waarop de naam van uw kind komt, gratis reserveren. Bovendien maakt u ook nog eens kans
op 100 euro voor de nieuwe wereldburger.
U ontvangt dat bedrag op een Rabo RegenBoog
Rekening als de van tevoren door u aangegeven
geboortedatum uitkomt. Zo maakt uw kindje
een extra mooie start. Kijk voor meer informatie over Rups IKKE op www.rabobank.nl/altena
(onder Acties en Aanbiedingen).

Familie Koek wint ballonvlucht
Als lid van Rabobank Altena heeft u een
streepje voor. Zo kunt u op 10 april bijvoorbeeld voor de helft van de prijs naar
het Proms-concert in Giessen. U betaalt
dan maar € 6,25 per kaartje (in plaats

van € 12,50), max. 4 kaartjes per lid. Wilt
u zeker zijn van een plaats? Meld u dan nu
al aan via www.rabobank.nl/altena (onder Acties en Aanbiedingen) want op=op.
Daarna is het nog wel nodig om uw komst
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te bevestigen via een coupon in ons
ledenblad Dichterbij Altena, die onze leden
begin maart ontvangen. Pas als we die
binnen hebben, is uw inschrijving definitief.

Onze leden zijn in december uitgenodigd hun
mening te geven over ons ledenblad Dichterbij
Altena. Ruim 500 leden gaven gehoor aan
die oproep. Onder alle deelnemers werd een
ballonvlucht voor twee personen verloot en de
familie Koek uit Werkendam was de gelukkige
winnaar. Zij ontvingen de prijs uit handen van
Claudia Pullen, manager Cliënten Advies.

Ook Dichterbij Altena lezen?
Word dan lid van Rabobank Altena. U ontvangt
dit interessante en gratis magazine, met daarin diverse aantrekkelijke aanbiedingen, vier
maal per jaar. Kijk voor meer informatie op
www.rabobank.nl/altena (onder de button
leden).

Rabobank. Een bank met ideeën.
Kijk voor onze openingstijden en vestigingen op www.rabobank.nl/altena

