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Speciale nieuwsbrief over het glasvezelnetwerk, televisie kijken en meer…….
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zou worden verzorgd maar door
Caiway Diensten B.V., een wijziging
van alleen de incasso dus.
November 2009 deed B&W een voorstel aan de gemeenteraad een nieuw
glasvezelnetwerk voor rekening en
risico van derden te laten aanleggen.
De raad ging unaniem akkoord.
Hierna ging het mis met de communicatie naar u toe, want de informatie
stokte behoudens een bericht (april
2010) op de website van de Stichting
Kabeltelevisie en een brief van Caiway
(eind 2009) die velen niet hebben ontvangen of gelezen.
Overname van de Stichting Kabeltelevisie Krimpen aan den IJssel….
Eind 2009 nam een dochteronderneming van het Rabo Bouwfonds, CIF
genaamd, het kabelnetwerk van de
Stichting Kabeltelevisie volledig over.
Dit met de bedoeling in 2010 in de gehele gemeente een glasvezelnetwerk
te laten aanleggen. Voor dit laatste gaf
de gemeente haar toestemming.

In dit nummer
Deze nieuwsbrief is gemaakt voor en
verzonden aan alle Krimpense senioren
van 55 jaar en ouder en zal proberen
u een overzicht te geven van de mogelijke gevolgen van de aanleg van
het nieuwe glasvezelnetwerk in onze
gemeente.
Velen van u kijken nu televisie en luisteren naar de radio via de aansluiting
op de kabel, voorheen van de Stich-

ting Kabeltelevisie in onze gemeente.
U weet inmiddels dat dit is veranderd,
echter de berichtgeving hierover was
niet altijd even duidelijk of heeft u
zelfs niet bereikt.
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Speciale nieuwsbrief over het glasvezelnetwerk, televisie kijken en meer…….
aangesloten in uw woning tot in de meterkast, of daar waar nu ook de aansluiting van het huidige kabelnetwerk zit.
Die aanleg is GRATIS.
Als u nu geen kabeltelevisie heeft (en
dus geen klant van Caiway bent) dan
wordt u gevraagd om toestemming.
Wanneer u wel klant bent ontvangt
u vanzelf bericht over uw aansluiting.
Voor de aansluiting in uw huis maakt
de uitvoerder een afspraak met u.

Met glasvezelkabel kunt u sneller en
meer berichten en diensten ontvangen dan via de huidige (coax)-kabel.
Berichten kunnen mededelingen van
overheden etc. zijn, diensten zijn o.a.
televisie, telefoon en internet. De levering van deze diensten is door het CIF
uitbesteed aan de firma Caiway, die al

in meerdere gemeenten soortgelijke
diensten via de kabel levert.

Het Seniorenplatform ontving begin
dit jaar vele berichten van onrust over
de aanleg van het glasvezelnetwerk.
Omdat het Seniorenplatform is ingesteld om te adviseren aan B&W over
alle zaken die de senioren kunnen
raken is er breed gezocht naar informatie. Spoedig bleek dat dit geen zaak
(meer) was van de gemeente maar van
zogenaamde marktpartijen. Daarom
heeft het Seniorenplatform zich verstaan met de eigenaar van het nieuwe
glasvezelnetwerk, het CIF, en Caiway
als leverancier van de TV/ radiosignalen
en internet- en telefoonaansluitingen
en de Stichting Kabeltelevisie Krimpen
aan den IJssel.
Kernpunten bij dit overleg waren: verheldering van de informatie, een goede
regeling en voorlichting over de veranderingen door de aanleg van het glasvezelnetwerk, vooral voor senioren.
Vanuit die overlegsituaties is deze

nieuwsbrief ontstaan onder verantwoordelijkheid van het Seniorenplatform.
Dat in deze nieuwsbrief het accent
ligt op informatie over Caiway heeft
te maken met het feit dat door de
overdracht van het huidige kabelnet
van de Stichting Kabeltelevisie, en de
daaruit voortvloeiende levering van
nieuwe diensten (radio, TV, internet
etc.), een aanzienlijk aantal abonnees, waaronder een fors aantal
oudere senioren, onwillekeurig voor
keuzes komen te staan. De verstrekte informatie mag dan ook niet
gezien worden als een advies van
het Seniorenplatform aan de senioren voor een leverancierskeuze. Het
Seniorenplatform kan hiervoor geen
enkele verantwoordelijkheid dragen.
Het is aan u een keuze te maken uit
de mogelijkheden, die verschillende
leveranciers bieden.
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De glasvezelkabel….
De aanleg is door het bedrijf CIF uitbesteed aan de uitvoerder BAM. De planning is dat de glasvezelkabel overal in de
gemeente wordt aangelegd en wordt

Het gebruik van de glasvezelkabel….
Nu begint het ingewikkeld te worden.
Als u nog steeds televisie kijkt via de
“oude” kabel en ook uw radio via de
kabel beluistert, wordt u nu de mogelijkheid gegeven om uw televisiesignaal digitaal te ontvangen (ook
zgn. HD-ontvangst), maar dat kan dan
alleen via de glasvezelkabelaansluiting.
Tevens worden u door Caiway aanbiedingen gedaan om uw telefoonaansluiting en internetgebruik ook via
het glasvezelnetwerk te laten lopen.
Dat nu roept weer diverse vragen op
die wij in deze nieuwsbrief verder zullen uitwerken.
Handig bij het verder lezen………
Feit is dat u voor een paar keuzes
komt te staan als u abonnee bent via
de Stichting Kabeltelevisie. Daarbij is
het dan van belang dat u nagaat wat
u nu heeft.
Bijvoorbeeld een televisie en radio,
maar telefoon via een andere leverancier en geen belang bij internet, of wel
belang bij internet. Of u kijkt al digitaal via een andere leverancier.
In dat geval is het nuttig uzelf af te
vragen of u de diensten wel of niet wilt
combineren of alleen de televisiesignalen
via het glasvezelnetwerk wilt ontvangen.
Kortom: wat u wilt!
In deze nieuwsbrief concentreren we
ons op TV / radio ontvangst.

Actief deelnemen aan projecten voor senioren...?
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Wat is er op de markt?
Zoals hiervoor beschreven is Caiway voor de levering van diensten
de “rechtsopvolger”van de oude
Stichting Kabeltelevisie Krimpen en
biedt zij zowel via het bestaande
kabelnetwerk als via het moderne
glasvezelnet ruime mogelijkheden
voor gebruik van televisie/radio
ontvangst (inclusief HD), live TV
pauzeren, telefoon en internet met
diverse snelheden vanaf 25Mbps.
Er is evenwel meer keuze. Als u niet
gebonden wenst te zijn aan het
gebruik van het glasvezelnet en aan
Caiway dan biedt de markt andere
keuzemogelijkheden.
Let op!
Elke aanbieder heeft diverse pakketten die van inhoud kunnen verschillen en vaak met aanbiedingen
voor de eerste periode van een
abonnement. (bijvoorbeeld de
eerste 3 maanden of halfjaar)
Wij noemen hier een paar mogelijkheden maar omdat de aanbiedingen regelmatig wijzigen zult u zelf
verder moeten nagaan of een aanbod voor u geschikt/gewenst is.

KPN-DIGITENNE:
Hier ontvangt u radio en TV signalen via de ether; dus u krijgt als abonnee een
kastje bij uw televisie (gratis modem) en daaraan een kleine antenne, tenzij u
al een zogenaamde LCD of plasma TV bezit met een ingebouwde Digitenne
ontvanger. In dat geval krijgt u een (gratis) insteekkaart en vervallen modem en
antenne.
Per abonnement zijn er maximaal 3 ontvangers te koop of te huur bij gebruik
van meerdere toestellen.
Digitenne (basis) levert 23 TV-zenders en 19 Radiozenders.
(let op géén BBC1 en 2 en drie Duitse zenders)
De kosten zijn € 8,50 per maand plus éénmalig € 25,00.
Voor een meerprijs van € 4,00 euro per maand huurt u een digitale harddisk
recorder. Hiermee kunt u opnemen, afspelen en live tv pauzeren.
Daarboven is een reeks pakketten met toeslagen mogelijk inclusief HD-TV.
Informatie / Bestellen:

- via internet www.KPN.com/tv
- klantenservice 0900 0244 (0,10/min)
- KPN winkel of
via uw eigen TV leverancier in onze gemeente.

CanalDigitaal BasisHD:
Schotelontvangst met een digitale HD-ontvanger éénmalig € 149,00.
26 zenders in HDTV kwaliteit.
262 digitale TV zenders en 200 radiozenders
2-jarig abonnement
HD-ontvanger
Gratis installatie van schotel en ontvanger
Schotel en ontvanger in bruikleen
Abonnement € 14,95 per maand.
Let op! Voor HDTV kwaliteit moet uw televisie tenminste HD ready
of full HD zijn.
Informatie/Bestellen: via uw eigen leverancier
Algemene informatie op internet:
www.vergelijk.nl/digtv
www.glasbond.nl (consumentenbond glasvezelgebruikers)
Als u lid bent van de consumentenbond is op haar site ook veel
informatie te vinden.

Opmerking:
Tele-2, UPC en Ziggo mist u in
deze opstelling omdat zij werken
met verplichte combinaties TV
ontvangst met telefoon en internet of alleen in een klein deel van
de gemeente beschikbaar zijn.

Leveranciers in Krimpen aan den IJssel:
Expert GEGO B.V., Raadhuisplein (winkelcentrum)
Van Staveren B.V., Noorderstraat 28a.
A-sys Computers, 	Griendstraat 23
ATLAS Computers, Stad en Landschap 21
Caiway,
Raadhuisplein (winkelcentrum)

Meld u aan bij het Seniorenplatform: telefoon 521072 of info@seniorenkrimpen.nl
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Caiway en het Seniorenplatform bieden u samen duidelijke informatie

De aanleg van glasvezel klinkt
voor velen onder ons vooral als
een technisch verhaal. We zien
soms niet direct de voordelen
of de noodzaak van het nieuwe
netwerk, terwijl er met een glasvezelnetwerk een wereld aan
mogelijkheden open gaat. Daarom
organiseert Caiway samen met het
Seniorenplatform een serie informatiebijeenkomsten in De Tuyter
en opende de kabelexploitant
onlangs de deuren van een
Caiway Shop in winkelcentrum
de Crimpenhof.

Wat heeft
glasvezel
senioren in
Krimpen te
bieden?

Een oriënterend bezoek aan
de Caiway Shop
De Caiway Shop blijkt eigenlijk veel
meer dan zomaar een winkel. In de
Shop kan iedere inwoner van Krimpen
met eigen ogen zien wat voor diensten met glasvezel mogelijk worden
en er direct de voordelen van ervaren.

Een goed voorbeeld is televisie via
glasvezel. In de Shop kunt u ten
eerste kennis maken met de vele
zenders die Caiway in het Basic pakket aanbiedt. In totaal zijn dit ruim
50 digitale tv-zenders, voor maar
€ 15,95 per maand. Daarnaast ziet u
in de winkel hoe een glasvezelmodem
eruit ziet en welk ‘kastje’ u gratis in
bruikleen ontvangt van Caiway voor
digitale tv via glasvezel. Ook kunt u
kennismaken met de nieuwe (universele) afstandsbediening waarmee u
uw tv en het ‘kastje’ kunt bedienen.
U kunt er met eigen ogen zien hoe
zenders er in HD (Hoge Definitie)
kwaliteit uit zien. Caiway biedt
namelijk standaard 14 zenders in HD
aan in het Basic pakket. Zo kunt u
genieten van sport, natuurprogramma’s en uw favoriete series in
haarscherpe kwaliteit.
In de Shop komt u ook meer te weten
over de interactieve aspecten van digitale tv via glasvezel. Live TV pauzeren
bijvoorbeeld, handig als u tijdens uw
favoriete tv-programma gebeld wordt.
Of de digitale tv-gids. U kijkt gewoon
met uw afstandsbediening wat er nu
en straks op tv is, om te bepalen wat
u gaat kijken. Kan dat allemaal met
mijn bestaande tv, denkt u misschien?
In de Shop demonstreren we dit
graag!
U kunt in de Shop zelfs een kijkje in
de toekomst van tv nemen. Met een
speciale 3D-bril kunt u films in 3Dkwaliteit bekijken. U denkt misschien,
wat moet ik met 3D-tv, maar lijkt het
u niet geweldig om samen met de

De Caiway Shop in de Crimpenhof
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kleinkinderen een tekenfilm in 3Dkwaliteit te beleven?
Meer informatie en antwoord
op al uw vragen
Caiway organiseert samen met het
Seniorenplatform een serie informatiebijeenkomsten op 6 en 7 oktober in
Ontmoetingscentrum De Tuyter om u
persoonlijk meer te vertellen over de
aanleg van glasvezel in Krimpen en op
uw vragen in te gaan. U vindt hierover
meer informatie op de laatste pagina.
Natuurlijk kunt u ook met uw vragen
over glasvezel en de diensten van
Caiway bij de Caiway Shop in winkelcentrum De Crimpenhof terecht,
tegenover banketbakkerij Cees Veth.

Maak het uzelf makkelijk
Een een-op-een gesprek
Wilt u graag meer weten maar kunt
u de informatiebijeenkomsten in de
Tuyter niet bijwonen? Loop eens
binnen bij de Caiway Shop in de
Crimpenhof voor een gesprek met
één van onze verkopers, of bel naar
088 2249 111 en vraag naar de

mogelijkheden voor een afspraak
bij u thuis met één van de Caiway
adviseurs.
Gratis installatieservice
Kiest u voor Caiway Basic of een Alles
in één pakket dan is de installatieservice helemaal gratis. Bovendien

geldt voor alle Alles in één pakketten
dat u het eerste jaar maar liefst
€ 20,- korting per maand krijgt.
Het pakket Easy biedt u Radio en TV,
Internet en Telefonie voor maar
€ 29,95 per maand.*

(*Standaard € 49,95/maand - € 20 introductiekorting = € 29,95/maand gedurende het eerste jaar)
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Veel voorkomende vragen bij de overstap naar glasvezelnetwerk
Bij het seniorenplatform zijn direct en indirect vragen binnengekomen. De vragen
zijn zoveel mogelijk gecombineerd en de antwoorden zijn van Caiway.
1.	Ik heb al sinds 1975 een abonnement bij de Stichting Kabeltelevisie in Krimpen a/d IJssel.
Draagt Caiway zorg voor de afschrijving en overzetting van dit
abonnement?

Ja, sinds december 2009 levert Caiway de diensten via het huidige kabelnet. Vanaf
die datum heeft CAIW Diensten B.V. (handelend onder de naam Caiway) de bestaande leveringsovereenkomst met de Stichting Kabeltelevisie Krimpen aan den
IJssel overgenomen. Caiway heeft u hiervan per brief op de hoogte gesteld.

2.	Ik heb geen abonnement bij de
Stichting Kabeltelevisie. Als ik
me daar nu voor aanmeld, zorgt
Caiway dan voor een kostenloze
overstap van de kabel naar glasvezel?

Als u nu geen kabeltelevisie heeft, dan kunt u zich als nieuwe klant voor kabeltelevisie aanmelden bij Caiway. Voor nieuwe klanten levert Caiway standaard digitale
televisie voor € 15,95 per maand. Als er in de wijk waarin u woont nog niet gestart
is met de aanleg van glasvezel, dan zorgt Caiway ervoor dat er een glasvezelaansluiting gerealiseerd wordt in uw woning, zodra CIF in uw wijk start. Tot die tijd kunt u
gebruikmaken van de diensten van Caiway over de huidige coaxkabel. Als u (nog)
geen klant bij Caiway wil worden, dan kunt u zich via de antwoordkaart bij de
bouwkrant van CIF aanmelden voor een gratis glasvezelaansluiting; dan heeft u die
alvast binnen en wordt het makkelijker later een keuze te maken.

3.	Ik heb een wat ouder televisietoestel, zo een met een dikke
achterkant. Is die geschikt voor
de ontvangst via de glasvezelkabel?

Ja, zolang uw televisie een SCART-ingang heeft, kunt u er een
ontvanger voor digitale televisie via glasvezel op aansluiten. Als u voor tv via glasvezel kiest, ontvangt u een
extra kastje (de digitale ontvanger voor glasvezel) gratis
in bruikleen van Caiway. Deze plaatst u bij uw tv. Via de
gratis bijgeleverde afstandsbediening bedient u dit kastje en
wisselt u van zender.

4.	Ik heb twee (of meer) televisietoestellen in mijn huis staan die
verbonden zijn via coaxkabel
door in de muur of vloer indertijd gefreesde leidingen. Kan ik
al deze toestellen op glasvezel
aansluiten en blijven mijn leidingen bruikbaar? Wat zijn de
eventuele meerkosten?

Ja, dat kan er zijn twee mogelijkheden.
Of u blijft op uw extra toestellen in huis via de coaxkabel tv-kijken. In dat geval
kunt u de bestaande bekabeling laten liggen in de leidingen en hoeft u niets aan te
passen. Tot 1-1-2012 kunt u analoog kijken (€ 8,95 per maand), daarna zult u moeten overstappen op digitaal. Hiervoor biedt Caiway het uitgebreide Basic tv-pakket
voor € 15,95 per maand. Dit digitale pakket is en blijft op al uw huidige coaxaansluitingen te ontvangen.
Of u gaat op uw extra toestellen op de lange termijn via glasvezel tv-kijken. In dat
geval dient u de tv-toestellen via een UTP-kabel aan te sluiten op de extra digitale
ontvanger die u van Caiway kunt huren (prijs nog onbekend).

5.	Ik heb een tv-toestel en een
VHS-recorder. Zijn die twee nog
samen te gebruiken in combinatie met televisie via glasvezel?

Uw analoge opnameapparatuur kunt u blijven gebruiken. De eenvoudigste oplossing is uw dvd- of videorecorder direct aan te sluiten op uw digitale ontvanger voor
glasvezel. De meeste ontvangers hebben namelijk een extra video-uitgang. Die verbindt u met een SCART-kabel met de externe ingang van uw dvd- of videorecorder.
Op deze manier kunt u echter alleen het programma opnemen waarop de digitale
ontvanger op dat moment is afgestemd. Later dit jaar komt er nieuwe opnameapparatuur speciaal voor de ontvanger op glasvezel.
U kunt ook uw opnameapparatuur aansluiten op de digitale ontvanger voor de
bestaande coaxkabel. In de Caiway Shop in de Crimpenhof hebben wij voor beide
gevallen een aansluitschema zodat u kunt zien hoe u dit doet.

6

Meld u aan bij het Seniorenplatform: telefoon 521072 of info@seniorenkrimpen.nl

55+

SENIOR
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

6.	Ik heb nu mijn dvd-speler, opnameapparaat en televisie gekoppeld aan mijn audio-versterker.
Blijft deze koppeling werken als
ik tv ga kijken via glasvezel en
wat zijn eventuele meerkosten?

Afhankelijk van het aantal ingangen op de audio-versterker en/of televisie is dat nog
steeds mogelijk. We gaan er hierbij vanuit dat het dan gaat om het doorgeven van
het geluid van de ontvanger via de versterker. Om op deze manier radio te luisteren,
dient u uw versterker te verbinden met de digitale ontvanger voor glasvezel (gratis in
bruikleen via Caiway) via de digitale audio-uitgang. In de Caiway Shop in de Crimpenhof hebben wij voor u een aansluitschema zodat u kunt zien hoe u dit doet.

7.	Ik ontvang al digitale televisie
via de huidige coaxkabel. Wat
zijn de benodigde aanpassingen
en kosten bij een gelijkwaardig
zenderbestand via
glasvezel?

Als u besluit digitale televisie via glasvezel te gaan kijken, dan heeft u 2 mogelijkheden:
1. u
 kiest voor het pakket met 40 digitale tv-zenders (bestaande uit de zenders die
Caiway nu analoog doorgeeft) voor € 8,95 per maand (leverbaar tot 1-1-2012).
2. u
 kiest voor het Basic pakket met 54 digitale tv-zenders, inclusief 14 zenders in
HD voor € 15,95 per maand.
Bij beide pakketten ontvangt u de benodigde digitale ontvanger (inclusief kabels)
gratis in bruikleen. Als u voor Basic kiest, wordt alles ook gratis geïnstalleerd. De
installateur sluit de ontvanger via de UTP-kabel aan op uw tv en het glasvezelmodem, dat reeds geplaatst is (of wordt) in uw woning.

8.	Ik heb nu televisie via de Stichting Kabeltelevisie en telefoon
via KPN. Kan ik deze diensten
combineren bij Caiway?

U kunt bij Caiway kiezen uit drie Alles in één pakketten bestaande uit televisie,
internet en telefonie. Ook hiervoor geldt dat alle apparatuur gratis bij u wordt geïnstalleerd. Het Easy pakket bijvoorbeeld, kost normaal € 49,95 per maand. U krijgt
hierop het eerste jaar maar liefst € 20,- korting per maand. Een jaar lang betaalt
u dus voor het Easy pakket maar € 29,95. Vergelijk dat maar eens met het totaalbedrag wat u betaalt aan uw huidige aanbieders!

9.	Als ik overstap naar glasvezelontvangst voor mijn televisie,
kan ik dan mijn afstandsbediening nog gebruiken of krijg ik
er meerdere?

U ontvangt bij de digitale ontvanger voor tv via glasvezel een aparte afstandsbediening
waarmee u de digitale ontvanger bedient en zo van tv-zender kunt wisselen. U kunt
deze afstandsbediening ook programmeren voor uw tv, waardoor u nog maar één afstandsbediening nodig heeft. Uw huidige afstandsbediening hoeft u dan niet meer te
gebruiken. Voor de programmering van de afstandsbediening dient u een code behorend bij uw tv op te zoeken; dit alles staat uitgelegd in de bijgeleverde handleiding.

10.	Ik heb geen tv, maar ontvang
wel analoge radiosignalen via
mijn abonnement bij de Stichting Kabeltelevisie. Wat gaat
er voor mij veranderen?

Analoge FM radio via de kabel blijft vooralsnog beschikbaar, ook na
1-1-2012. Als u klant blijft bij Caiway dan ontvangt u gewoon
radio via de kabel (inbegrepen in de abonnementsprijs).

11.	Ik heb geen TV maar een abonnement bij Stichting Kabeltelevisie voor mijn radio-ontvangst
en bij KPN een abonnement voor
internet en telefoon. Kan ik bij
Caiway ook een abonnement
voor enkel internet en telefonie
afsluiten?

Wij werken op dit moment aan een speciaal aanbod voor internet en telefonie. U
kunt nu al kiezen voor een van de Alles in één pakketten met televisie, internet en
telefonie. Alle apparatuur wordt dan gratis bij u geïnstalleerd en u ontvangt een
jaar lang maar liefst € 20,per maand korting op de
standaardprijs van €49,95.
U betaalt dus een jaar lang
maar € 29,95 per maand)
U kunt dan zelf bekijken of
u gebruik maakt van uw tvabonnement en bent het 1e
jaar nog steeds voordelig uit.

Actief deelnemen aan projecten voor senioren...?
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Voorlichting in de Tuyter
Klussenservice
Om u nog meer van dienst te zijn organiseert het Seniorenplatform,
in samenwerking met Caiway, zes bijeenkomsten voor directere informatie
over TV/radio ontvangst, telefonie en internet.
De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats in de Tuyter op de volgende dagen:

Woensdag 6 oktober en donderdag 7 oktober
Elke dag zijn er drie bijeenkomsten

✁

-‘s ochtends:
-‘s middags:
-‘s avonds:

10.00-12.00 uur
14.00-16.00 uur
20.00-22.00 uur

Deelname bon
Graag geef ik mij op voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten
in de Tuyter.
Naam: ...............................................................................................................................................
Telefoonnummer*:

..................................................................................................................

Vooraf aanmelden is noodzakelijk;
de groepen kunnen niet te groot zijn.
Voor rolstoelgebruikers is uiteraard
plaats.
U wordt ontvangen met koffie/thee en
een plakje cake.
De bijeenkomsten bestaan uit een introductie door het Seniorenplatform
en een uitgebreide informatie van
Caiway.
Uiteraard is er voldoende tijd gepland
om uw vragen te beantwoorden.
In de hal van de Tuyter staan ook nog
informatiestands van Expert GEGO en
van Staveren, voor specifieke vragen.
Belangstelling?
Vul dan nevenstaande bon in en
zend deze (met voldoende frankering)
vóór 28 september naar:

Aantal personen: .......................................................................................................................
O woensdag ochtend
O donderdag ochtend

O woensdag middag
O donderdag middag

O woensdag avond**
O donderdag avond**

* U krijgt geen bevestiging van uw aanmelding, alleen bij over-intekening wordt eventueel
telefonisch contact met u opgenomen voor een andere afspraak.

Seniorenplatform
Postbus 311
2920 AH Krimpen aan den IJssel
U kunt zich ook per e-mail aanmelden
via info@seniorenkrimpen.nl

** Aankruisen wanneer u wenst te komen.

Website Seniorenplatform
Om u maximaal te blijven informeren, is het Seniorenplatform ook op internet te vinden:
www.seniorenkrimpen.nl. U kunt daar van alles
vinden over het Seniorenplatform, zoals samenstelling, taakverdeling en notulen. Er is naar

Nieuwsbrief ontvangen?
gestreefd een duidelijke en inhoudelijke website
te maken zonder al te veel toeters en bellen. Een
website die niet regelmatig ververst wordt, verliest
zijn waarde. Daarom krijgt het regelmatig onderhoud extra aandacht.

Wilt u ook kostenloos de nieuwsbrieven voor
senioren ontvangen meldt u dan aan via
Postbus 311, 2929 AH Krimpen a/d IJssel
of via info@seniorenkrimpen.nl

Colofon en verantwoording extra nieuwsbrief
Deze extra nieuwsbrief is verzonden naar alle 55-plussers in de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Het doel van deze uitgave is een overzicht te geven van de gevolgen van de aanleg van het glasvezelnet in
de gemeente.
Deze nieuwsbrief is naar beste weten samengesteld door het Seniorenplatform, zij draagt echter geen
enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud. Als consument moet u zelf uw afwegingen en keuzes maken.
Volg ook de berichtgeving op onze site www.seniorenkrimpen.nl

Samenstelling:	Seniorenplatform: Thom Bakker, Leo Haas, Cinthus van Keulen (foto’s),
Ger van der Kruijt, Herman Polhuijs en Frans Wolkenfelt
Opmaak en Druk: Drukkerij Verloop, Alblasserdam
Oplage:
8.000 exemplaren
Verspreiding:
via TNT post
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INFORMATIE:
WWW.SENIORENKRIMPEN.NL

