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Uniek Midzomeravondconcert op 14 juli
Aanstaande woensdag is het zover, dan zal een geweldig jubileumcon
cert plaatsvinden in het historische hart van Princenhage, de Haagse
markt. Samen met Rabobank Hage-Beek hebben Harmonie Amor
Musae, Heemkundekring Op De Beek, Het Princenhaags Museum en
Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage de handen ineen geslagen
voor dit feestelijke Midzomeravondconcert dat ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van onze bank wordt gegeven. Het concert wordt
gratis aangeboden aan alle inwoners van Prinsenbeek, Princenhage en
omgeving.
Programma
Het concert start om 20.00 uur met het
optreden van Cecilia Princenhage. Na de
pauze zal Amor Musae het concert vervolgen. De dirigenten Geert Schrijvers
en Frans van Dun staan garant voor een
aansprekend programma. Heemkundekring Op de Beek en Het Princenhaags
Museum zullen het muzikale optreden
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Beleggen met
verstand
Het herstel van de wereldeconomie zet door in 2010,
oordeelden de economen van de Rabobank onlangs.
Maar tegelijkertijd waarschuwden zij tegen een mogelijke correctie. De economie is mede uit het dal geklommen dankzij enorme stimuleringsmaatregelen.
Het producentenvertrouwen is fors gestegen en de
Amerikaanse huizenmarkt stabiliseert. De Rabobank
voorspelt ook een stabilisering van de huizenprijzen
in ons eigen land. Niettemin is de werkeloosheid
nog steeds hoog. Bovendien kunnen overheden niet
oneindig doorgaan met geld in de economie pompen.
De staatsschulden zijn fors opgelopen, en de enige
manier om die te beteugelen is minder uitgeven of
meer binnenhalen via belastingen. Beide maatregelen zullen op korte termijn negatief uitwerken op de
economie. Beleggers moeten daarom voorbereid zijn
op grote schommelingen in de markt. Wellicht is het
verstandig om in dit licht uw portefeuille weer eens
kritisch onder de loep te nemen. Sluit uw portefeuille
nog wel aan op uw risicoprofiel? Heeft u een goede
spreiding tussen en binnen beleggingscategorieën?
De Rabobank is u graag behulpzaam bij de analyse
van uw beleggingen. Ik nodig u van harte uit om een
afspraak te maken met één van onze accountmanagers Private Banking of met één van onze gespecialiseerde beleggingsadviseurs van Schretlen & Co. Zij
kunnen u voorzien van een actueel, goed doordacht
beleggingsadvies. Of u nu een speculatieve belegger bent, die graag advies wil voor de korte termijn.
Of juist meer op ‘safe’ wilt spelen en voor de lange
termijn belegt. Zij helpen u te beleggen met verstand.
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