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1 t/m 31 december
Gezelligheid, samenzijn en naar elkaar 
omkijken, dát is waar het in de maand 
december om draait. RegioBank draagt al 
meer dan 100 jaar een steentje bij door te 
bouwen aan fijne, leefbare buurten. Het 
einde van het jaar is een periode om vooruit 
te kijken. Daarom bedacht RegioBank een 
campagne waarbij iedereen zijn of haar 
wens voor de buurt door mag geven. Een 
opknapbeurt voor het buurthuis of fijne 
speeltuin in de buurt. Heb jij ook een 
buurtwens? Laat het ons weten.

Extra donatie vanuit RegioBank
Initiatiefnemers die voor 31 december 
2022 een wens indienen maken bovendien 

kans op een donatie vanuit RegioBank die 
helpt om hun buurtwens in vervulling te 
laten gaan. Geen klant bij RegioBank?  
Geen probleem. Een wens kan ook worden 
uitgevoerd als iemand geen klant is.
 
Heb je ook een buurtwens? Laat het ons 
weten via: www.regiobank.nl/buurtwens
 
Over RegioBank
RegioBank is al ruim 100 jaar actief in de 
buurt. In dorpen en kleine steden zijn de 
Zelfstandig Adviseurs van RegioBank een 
vertrouwd gezicht. Zij kennen hun klanten 
en weten hoe belangrijk een leefbare buurt 
is waar iedereen zich thuis voelt: bewoners, 
ondernemers, verenigingen en stichtingen.
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