Toekomstbestendig internet voor Schraard ?!
De gehele zomer al worden bewoners van Súdwest Fryslân geïnformeerd over glasvezel voor
toekomstbestendig internet in het buitgebied en de dorpen. In het buitengebied is het gelukt: daar
komt glasvezel.
Maar hoe komt het dan in de dorpskernen??
Veel dorpskernen in Súdwest Fryslân zijn relatief klein en daarmee kostbaar om aan te leggen. Dat is
anders wanneer die aanleg tegelijk gaat met het buitengebied. Dan komt de kabel immers al tot aan
het dorp. Pak als bewoners nu de kans uw dorp tegelijk met het buitengebied aan te sluiten.
Daarmee heeft u niet alleen zelf de zekerheid van supersnel internet voor een haarscherp tv beeld en
snelle upload; bij voldoende aanmeldingen hebben straks ook de huisarts, de school, de thuiszorg,
het dorpshuis en de buurtsuper een supersnelle verbinding. Dat is in ieders belang! Onze
maatschappij digitaliseert in enorm tempo. Blijf aangehaakt aan wat elders de norm is. In Nederland
hebben al meer dan 3 miljoen huishoudens glasvezel voor internet, tv en bellen. In De Fryske Marren
en Ooststellingwerf hebben de dorpen het ook ingezien. Zij gaan meteen met het buitengebied mee
op glasvezel. Dat kan Súdwest Fryslân ook. Dorp en buitengebied zijn immers ien mienskip!

Natuurlijk laat Schraard die kans niet liggen… !
Er zijn nog wat aanmeldingen nodig om aan de deelnamedrempel van 35% te komen. Kom dus
Dinsdag 24 september om 20.00 uur naar dorpshuis It Bynt in Wons
Na een korte inleiding, waarin we alles over nut en noodzaak nog eens op een rijtje zetten, zijn we er
vooral om u persoonlijk te woord te staan, uw vragen te beantwoorden over het glasvezelaanbod en
het pakket dat het beste bij u past. Kom langs, de koffie staat klaar.

Team De Fryske Mienskip op Glas
Op www.glasvezelvoorsudwestfryslan.nl vindt u veel informatie. Aanmelden kan ook via de website
en via lokale verkopers tot uiterlijk 1 oktober.

Gedeeltelijk provideraanbod DFMopGlas, ter vergelijk met uw huidige kosten!

Caiway
Delta
Online

vanaf
€ 54,50
€ 55,00
€ 55,00

Internet Up/download
150 Mbps
150 Mbps
100 Mbps

* Alle providers:
Kijken op je tv én laptop, tablet en smartphone;
Niks missen met Live tv Pauzeren
Altijd het hele programma zien met Begin Gemist
Je favoriete films opnemen en terugkijken

TV*
70+ zenders, 43 HD
50+ zenders, 30 HD
80+ zenders, 52 HD

Telefoon
12 ct p/m
11 ct p/m
11 ct p/m

