
Kwadijk, 01-03-2017 

 

Stand van zaken vraagbundeling ZeevangNet. 

 

We zijn met de vraagbundeling op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Dus we moeten 

deze laatste maand, vóór het ijkpunt 31 maart 2017, alle zeilen bijzetten om voldoende 

deelnemers te hebben om deze unieke kans niet voorbij te laten gaan. 

 

Op 3 maart ontvangen alle inwoners van Zeevang wederom een informatiepakket met daarbij 

uitleg hoe u zich via internet kan aanmelden, maar daar zit ook een formulier bij om u 

schriftelijk aan te melden bij TriNed.  

 

Bij de oproep-email voor de koffieochtend van 8 maart zal Wilma Boddeke óók een oproep 

aan u doen om u aan te melden of eventueel dat formulier mee te nemen naar de voetbal-

kantine en dan zorgen wij voor verder transport naar ZeevangNet en TriNed. 

Tijdens de koffieochtend gaan we u nog een keer voorlichting geven en iedereen melden dat 

zij hulp kunnen krijgen, indien zij een nieuw emailadres moeten nemen. Dit geldt overigens 

voor alle mensen die zich aanmelden. 

 

U kunt altijd contact met ons opnemen indien u vragen heeft. Als u de website van 

ZeevangNet bekijkt, zult u overigens alle antwoorden op veel gestelde vragen kunnen 

terugvinden. Dus ook dat is een mogelijkheid om een antwoord op uw vraag te krijgen, want 

de samenstellers van deze lijst weten er nog meer van dan wij en hebben alle tijdens de 

voorlichtingsavonden gestelde vragen gebundeld en de antwoorden op de site gezet. 

 

Wij, de ambassadeurs, kunnen u niet enthousiast genoeg zien om deze unieke kans te grijpen. 

Glasvezel is ècht de toekomst en van groot belang voor de Zeevang. Als u het al niet neemt 

omdat de  snelheid van de gegevensstroom naar uw pc of iphone geweldig toeneemt, doe het 

dan voor de toekomst van Zeevang! Wees solidair! 

  

 

 

Ambassadeurs Zeevangnet in Kwadijk: 

 

Henk Lugtenborg              06-25027356               lugtenborg@quicknet.nl 

Freek Speckmann              06-53900975               freek.speckmann@gmail.com 

Ep Blakborn                      06-24548660               epblakborn@gmail.com 

Wilma Boddeke                 06-51280792               wilmaboddeke@quicknet.nl 

Harry Post                          06-30583284               hp@quicknet.nl 

Kees Rinia                         06-46224474                k.rinia@quicknet.nl 
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