
Het gigasnelle glasveeelnetwerk GlasDraad 

Glasvezel is nu ook in de kleine dorpen en 
buurtschappen binnen handbereik! 

i3estm brwoner van Haarlemmermeer, 

U heeft het misschien al gehoord of gelezen: het buitengebied van Haarlemmermeer krijgt glasvezel. 
Vorige maand sloot GlasDraad Haarlemmermeer hier een succesvolle glasvezelcampagne af. Als 
logisch vervolg bieden wij nu ook bewoners in de kleine dorpen en buurtschappen van Haarlemmermeer 
graag de kans om toegang te krijgen tot ons glasvezelnetwerk! 

Met glasvezel klaar vaor d8 toekomst 
Snel en betrouwbaar internet speelt een steeds grotere rol in ons leven. Met glasvezel bent u klaar voor 
alle toekomstige digitale ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen, studeren, veiligheid en zorg 
op afstand. Voor een supersnelle internetverbinding is glasvezel gewoon de beste oplossing! 

OlasDraad werkt met gomtornmaerde mviceproviders 
Wij zijn GlasDraad, een landelijke glasvezelpartij met de ambitie om zoveel mogelijk glasvezelaansluitin- -- gen aan te leggen. WIJ vinden net aaaroij DeiangrijK dat u een aDonnement Kunt Kiezen ciat oijTw-- p.-- p 

persoonlijke situatie past. Daarom bieden meer dan 10 onafhankelijke serviceproviders hun diensten 
over ons netwerk aan, waaronder KPN, Multifiber, T-mobile, NLE en anderen. 

Bij de serviceproviders van KPN (waaronder KPN, XS4ALL en Solcon) kunt u uw KPN e-mailadres 
behouden. Maar ook bij serviceproviders Multifiber of Weserve kunt u een abonnement kiezen met vele 
voordelen. Een overzicht van alle serviceproviders vindt u op onze website glasdraadhaarlemmermeer.nl. 
Vul uw gegevens in bij de postcodechecker en u heeft direct de juiste informatie tot uw beschikking. 

Bent u o m  Glasomad Haarlemmermeer buurtambassadwr? 
GlasDraad wil de kleine dorpen en buurtschappen graag voorzien van glasvezel, maar dat kunnen wij 
niet zonder hulp van u en de dorpsgemeenschap. Daarom zoeken wij buurtambassadeurs die ons helpen 
dit doel te bereiken. Deze lokale ambassadeurs worden vanzelfsprekend begeleid door GlasDraad en 
voorzien van de benodigde informatie en hulpmiddelen. Bewoners die geïnteresseerd zijn in het 
ambassadeurschap kunnen zich aanmelden via haarlemmermeer@glasdraad.nl of het telefoonnummer 
D850 - 645 047. Met elkaar kunnen wij zorgen dat de aanleg van het glasvezelnetwerk doorgaat. 

Ingrid de Vries en Henny Looijestein 

"Met glasvezel heb je een wereld aan mogelijkheden." 



8aoek .eir Informatb en iiischrfjfbi)einksmst 
Binnenkort organiseren wij informatie- en inschrijfbijeenkomsten bij u in de buurt. Tijdens de 
informatiebijeenkomst vertellen wij u graag over het belang van glasvezel in de kleine dorpen en 
buurtschappen en de voordelen die de snelle internetverbinding u biedt. Onze presentatie begint een 
halfuur na aanvang van een bijeenkomst. Op de inschrijfavonden geven wij u graag nog persoonlijk 
advies en helpen bij de online inschrijving. U bent van harte welkom op onderstaande dagen. 

Inbrmatieavonden 
4 Dinsdag 21 mei 
4 Vrijdag 24 mei 

4 Dinsdag 28 mei 

4 Woensdag 29 mei 
4 Maandag 3 juni 

4 Dinsdag 4 juni 
4 Donderdag 6 juni 

4 Woensdag 12 juni 

Inschrîflwonden 
4 Dinsdag 25 juni 
4 Dinsdag 2 juli 

* Donderdag 4 juli 

4 Maandag 8 juli 
4 Woensdag 10 juli 

4 Donderdag 11 juli 

Dorpshuis De Kern, Lisserweg l a  in Weteringbrug 
Dorpshuis de Ontmoeting, Hoofdweg (Oostzijde) 2038 
in Buitenkaag 
Dorpshuis het Praatpunt, Hoofdweg 1730 in Abbenes 

Dorpshuis Cruquius, Oude Spaarneweg 57 in Cruquius 
Dorpshuis Rehoboth, Nieuwemeerdijk 294 in Nieuwe Meer 

Dorpshuis 't Eiland, Rietkraag 5 in Beinsdorp 
Dorpshuis Oase, Bennebroekerweg 953 in Zwaanshoek 

AGK Elektro winkel Crommelinbaan 65 in Cruquius 
(een informatiemiddag speciaal voor bedrijven in Cruquius) 

17:OO - 20:OO Dorpshuis het Praatpunt, Hoofdweg 1730 in Abbenes 
17:OO - 20:OO Dorpshuis De Kern, Lisserweg l a  in Weteringbrug 

17:OO - 20:OO Dorpshuis Cruquius, Oude Spaarneweg 57 in Cruquius 
17:OO - 20:OO Dorpshuis Rehoboth, Nieuwemeerdijk 294 in Nieuwe Meer 
17:OO - 20:OO Dorpshuis de Ontmoeting, Hoofdweg (Oostzijde) 2038 

in Buitenkaag 
17:OO - 20:OO Dorpshuis Oase, Bennebroekerweg 953 in Zwaanshoek 

Binnen' ' angï u meer i ' lrmatie 
Rond I b IIIW ul~tvangt u van ons uok de glasvezelkrant in de brievenbus met informatie over glasvezel, 
alle voordelen, de aansluitkosten en de planning. Neem ook gerust regelmatig een kijkje op onze website. 
Daar kunt u zich direct online inschrijven en bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Bij vragen 
kunt u ons uiteraard ook mailen via haarlemmermeer@glasdraad.nl of bellen via 0850 - 645 047. Wij 
helpen u graag verder. 

Met vriendelijke groet, 

Het glasvezelteam van GlasDraad Haarlemmermeer 

volg ons op fauttmoi; 
GlasDraad 

Harry Hekelaar 

"Het lijkt me heerlijk om weer snel, betrouwbaar 
internet te hebben en zelf te kunnen kiezen bij welke 
provider ik mijn abonnement afsluit en hoeveel ik 
daarvoor wil betalen." 


