Beilen, 19 juni 2015

Spier, Drijber en Oranje zijn binnen !!
Na de opstart van de informatie campagne op 16 maart in Brunsting/Beilervaart was Oranje de
eerste die over de 65% score ging en tot nu toe een mooi 68% heeft gehaald. Daarna zijn Drijber en
Spier dit voorbeeld gevolgd. In Drijber staat de thermometer nu op ruim 65%, terwijl in Spier de 72%
wordt aangetikt. Grote klasse van de plaatselijke ambassadeurs en de inwoners van deze plaatsen!
Het inschrijven via de site www.sterkmiddendrenthe.nl, via de winkel aan de Brinkstraat 3 in Beilen
of via het aanmeldformulier is nu in volle gang. Kies een provider, kies een pakket en schrijf u in.
Zoals bekend gaat u pas betalen als u bent aangesloten en u de dienst bij de provider daadwerkelijk
af neemt en u huidige contract is afgelopen. De providers Plinq en Netvisit helpen u te zijner tijd bij
het opzeggen van uw huidige abonnementen.
Er zijn nog een paar dorpen die flink aan het scoren zijn. Zo staat Witteveen momenteel op ruim 58%,
Brunsting/Beilervaart op ruim 40%, Bruntinge/Eursinge op 50%, Smalbroek/Ter Horst op ruim 30% en
Zwiggelte op ruim 38%. De vaart komt er nu in.
Zoals u weet profiteert u tot 1 juli van mooie aanbiedingen van de providers.
Voor ondernemers is 17 juni een voorlichtingsavond geweest. Plinq is de provider met de zakelijke
aanbiedingen. Kijk op de website van www.sterkmiddendrenthe, klik op Plinq en kies een zakelijk
pakket. Als de glasvezel wordt aangelegd komt de provider bij de zakelijke klanten langs om
eventueel samen met uw ICT beheerder alle details door te nemen en maatwerk af te leveren.
Het is nu of nooit, zoals de borden door heel Midden-Drenthe aangeven. Blijf niet achter en zorg er
voor dat we Midden-Drenthe samen digitaal kunnen ontsluiten. Kijk op de site voor de gangbare
tarieven. Zo heeft u al een alles-in-een pakket voor 63,25 €, maar dan wel met een geweldig snelle
internetverbinding van 150Mbit/s voor zowel down-en uploaden, symetrisch dus!
Heeft u vragen, wilt u hulp bij het inschrijven: ga langs de winkel van de Stichting Marktverkenning
Sterk Midden-Drenthe aan de Brinkstraat 3 te Beilen of bezoek onze site
www.sterkmiddendrenthe.nl of vraag u plaatselijke ambassadeur. Deze ambassadeur heeft een vlag
van Sterk Midden-Drenthe in zijn tuin staan. U kunt ook een mail sturen aan
info@sterkmiddendrenthe.nl of bellen 0593-760021.
Laten we Midden-Drenthe toekomstbestendig maken en gezamenlijk zorgen voor een supersnelle
internetverbinding, haarscherpe HD televisie en goedkoop bellen.
Het is nu of nooit.
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