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Voorwoord

Enige tijd geleden kregen we in Eenrum informatie over glasvezel in de brievenbus. Zelf had ik me 
daar niet in verdiept en is de informatie in de krantenbak beland. Gedurende de laatst weken 
hoorde ik steeds meer mensen om mij heen die enorm enthousiast zijn over glasvezel. Ik moest dat 
zien als een ontwikkeling waar je op termijn niet meer zonder kan. Onze wereld ontwikkelt zich 
steeds meer, waardoor snel internet op termijn onontbeerlijk is. 

Op deze manier was de informatie niet bij mij binnengekomen. Ondertussen heb ik me er meer in 
verdiept en ben ik ook tot de conclusie gekomen dat glasvezelverbinding een ontwikkeling is die je 
niet mis wilt lopen. Zo ben ik namelijk ook de Bitcoin misgelopen, vond ik een mobiele telefoon in 
het openbaar maar belachelijk en begreep ik internet bij aanvang ook niet.

Met deze nieuwsbrief willen we glasvezelaansluiting graag nog een keer bij je onder de aandacht 
brengen en je mogelijk voor het mislopen van glasvezel behoeden omdat je, net als ik, iets te snel de 
informatie aan de kant hebt gegooid. Eenrum moet modern, altijd vooruitstrevend en bij de tijd 
blijven!!! 

Op dit moment loopt er in de gemeente Het Hogeland een campagne voor de aanleg van glasvezel 
voor supersnel internet. De aanleg van dit toekomstbestendige netwerk wordt onder andere 
verzorgd door Deltafiber. Dit bedrijf werkt hiervoor samen met Vaszlovszky Winsum als lokale 
partner. Ook de gemeente Het Hogeland adviseert Delta zoals blijkt uit het artikel van de 
Ommelander die we opgenomen hebben in deze nieuwsbrief. 

Als VV Eenrum hebben we met Vaszlovszky Winsum een afspraak gemaakt dat elke aanmelding via 
VV Eenrum de club een bijdrage van € 50 oplevert.

Ook als je het niet via de club doet, zijn we allemaal geholpen met je keuze voor glasvezel. 

Met vriendelijke groet,

Eric Schoenmakers
Bestuurslid Samenwerkingen

Elke aanmelding 
= 

€50 voor de club 



Oproep! Oproep
In de tweede helft van augustus zijn we van plan om de hoge boarding langs het ‘Notaris 
Suk veld’ te plaatsen. Hierbij gaat het voornamelijk om het plaatsen van staal, het storten 

van beton en het boren van gaten (dit wordt gedaan door middel van een machine). 

Aangezien we al dit werk niet met weinig handen kunnen bewerkstelligen, willen we hierbij 
graag vragen wie ons hierbij kunnen helpen. Wil je ook meehelpen? Stuur dan even een 

berichtje naar Eric Schoenmakers: Whatsapp of telefonisch (06-13073959)

Alvast bedankt voor je hulp!

De voordelen van glasvezel op een rij

De internetsnelheid 
krijgen die beloofd wordt

Voor hetzelfde geld 
supersnel & stabiel 

internet

Gratis installatie van 
GIGA snel WIFI tot in de 

nok

Even snel upload en 
download

Gamen zonder haperen

Meer MB’s voor je geld

Interactieve TV
- Pauzeren, opnemen, terugkijken
- Toegang tot apps zoals Youtube

- Ook op laptop, tablet, smartphone

Met z’n allen tegelijk 
online
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Het Hogeland adviseert



Wat is glasvezel?

Glasvezel is een draad van glas, zo dun als een haar. Dankzij deze vezel kunnen enorme hoeveelheden 
data via lichtsignalen verstuurd worden in hele korte tijd en over enorme afstanden. De glasdraad is 
heel buigzaam en erg sterk. En een groot voordeel is dat de draad ongevoelig is voor slechte 
weersomstandigheden, zoals bliksem.

Wie legt glasvezel aan?

Onder andere DELTA Fiber Netwerk, onderdeel van een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven 
van Nederland. Ze zorgen voor de aanleg en het onderhoud van glasvezel in Nederland en hebben de 
ambitie om zo veel mogelijk mensen toegang te bieden tot het razendsnelle glasvezelnetwerk. 
Inmiddels hebben al zo'n 900.000 huishoudens en bedrijven toegang tot het landelijke netwerk van 
DELTA Fiber. En daar komen iedere maand nog zo’n 20.000 adressen bij. De nieuwe 
glasvezeltechnologie, XGS-PON, kan snelheden aan tot 10 Gbps en is in de basis geschikt voor 
snelheden tot 25 Gbps.

Hoe verhoudt de glasvezel XGS-PON zich tot de oude netwerken?

Hieronder zie je een simplistische weergave van het verschil tussen de verschillende verbindingen.

Hoe krijgen we dit in Eenrum?

Binnenkort ook in Eenrum supersnel internet? Als 35% van de inwoners, 'ja' zegt tegen de aanleg van 
een glasvezelnetwerk en een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, dan komt er 
glasvezel!
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Kan ik alleen internet  krijgen via DELTA?

Bij Delta kan je kiezen tussen verschillende pakketten voor internet, internet + tv, of alles-in-1. Met het 
Flexpakket stel je eenvoudig zelf je eigen pakket samen. Tijdens het samenstellen laat je de opties 
voor TV en vaste telefonie leeg. Op een later moment kun je altijd nog TV en/of vaste telefonie 
toevoegen mocht je dat willen. Je Flexpakket is namelijk maandelijks aanpasbaar.

Let op! Je kunt kiezen uit verschillende aanbieders. De keuze staat je geheel vrij natuurlijk.

Wat kost het?

Een basispakket van snel internet, een zenderpakket met ruim 50 zenders en een vaste telefoonlijn 
kost  € 58,50. Dit is goedkoper dan de meeste KPN- of Ziggo abonnementen. Alle opties zoals extra 
zenderpakketten zijn per maand aan of uit te zetten. 

Een mooie WIN-WIN

Vaszlovszky Winsum is partner van Deltafiber. Voor iedere aanmelding glasvezel bij Vaszlovszky in 
Winsum via VV Eenrum, krijgt de club eenmalig € 50,00 (wel of geen lid)! 

Hoe gaat het in zijn werk?

Je kunt je als volgt aanmelden:
Vul het bijgaande formulier in en deponeer deze in de brievenbus van VV Eenrum (bij het toegangshek 
aan de J.J. Willingestraat of scan het in en mail het naar  Samenwerking@VVEenrum.nl
De registratie van de aanmelding en van de premie voor de club wordt dan door Vaszlovszky-Winsum 
afgehandeld. Je krijgt per mail een bevestiging van de aanmelding. 
Je kan het aanmeldformulier tot en met 31 december 2021 inelveren.

Als de minimale grens van 35% aanmeldingen niet gehaald wordt, 
dan vervalt je aanmelding en heb je verder geen verplichtingen.

Maar er is meer!

Ken je in je omgeving mensen die ook wel dat supersnelle internet willen? Ook deze mensen kun je 
aanmelden, en ook dan krijgt de club € 50,00 per aanmelding!

Jij supersnel internet, VV Eenrum € 50 
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Nog maar eens herhalen!
Op de volgende pagina’s vind je het aanmeldformulier. Deze kan je invullen en in de 
brievenbus van VV Eenrum deponeren. De brievenbus staat links achter het 
toegangshek bij de ingang aan de J.J. Willingestraat.

Vragen over glasvezel of deze actie?

Neem contact op met Vaszlovszky Winsum bij vragen.
Via mail : info@vaszlovszky-winsum.nl
Via telefoon: 0595-444400
Via Whatsapp : 06-82828482

Ook is het mogelijk om tijdens een bewonersbijeenkomst je vragen te stellen. Als je dit 
wilt dan kan je een mail sturen naar algemeenbestuur@vveenrum.nl. Bij voldoende 
belangstelling komen Bram Hollander van Vaszlovszky en een afgevaardigde van Delta 
Fiber graag langs in Eenrum.

Natuurlijk kan je ook informatie vinden op www.delta.nl. Maak eventueel gebruik van 
het informatiepunt in Uithuizen van Delta glasfiber.

mailto:algemeenbestuur@vveenrum.nl
http://www.delta.nl/





