Beste senioren, leden van Fryske Marren Vitaal en sympathisanten,
Het is al vaak ter sprake gekomen en nu komt het er echt, glasvezel voor snel
en betrouwbaar internet.
Snel internet is al belangrijk, maar wordt de komende jaren nog veel
belangrijker in ons leven. Het wordt niet voor niets de digitale snelweg
genoemd.
Om de dienstverlening in de ouderenzorg op peil te houden, om ons langer thuis
te laten wonen wordt snel internet heel belangrijk. En het beste internet
krijgen we via glasvezel. Al 3 miljoen gezinnen in Nederland hebben glasvezel
en nu kunnen wij het in de Fryske Marren ook krijgen.
Maar dat gaat niet vanzelf, in de grote steden doet KPN het wel of Ziggo, maar
in de Fryske Marren niet. Daarom is het burgerinitiatief DFMopGlas al een paar
jaar met succes bezig. Ze beginnen eind oktober dit jaar met het aanleggen van
glasvezel in het buitengebied en in de dorpen.
Dit mogen we niet missen, voor onszelf en voor onze opvolgers is dit van groot
belang. Overstappen naar glasvezel is niet moeilijk, laat je informeren via de
website www.defryskemarrenopglas.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden. Als er
behoefte is aan meer informatie of hulp bij het aanmelden, stuur dan een mail
naar info@fryskemarrenvitaal.nl.
Op dit filmpje kunnen jullie zien hoe blij bewoners worden van goed internet
en beeld communicatie https://www.youtube.com/watch?v=GpNpzIn7nYY&t=6s .
Glasvezel is niet alleen van groot belang voor ons, ook de jeugd en de scholen
zitten er om te springen. Thymen Krikke directeur van de basisschool in
Langweer legt het nog eens uit in dit filmpje https://vimeo.com/354867295.
Wacht niet langer met aanmelden, het kan deze week nog en help de Fryske
Marren met betrouwbaar internet via glasvezel. Info en aanmelden op
www.defryskemarrenopglas.nl .
We helpen u bij het overstappen en er komt een monteur aan huis die alles
installeert en in orde maakt en mocht u zich na 1 september 2019 toch nog aan
willen melden neem dan even contact op met Jan de Vries van Fryske Marren
Vitaal, te bereiken op tel. 0513-436340, mobiel 06-50837622 of via de mail
jdvbalk@hetnet.nl .
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