
 

AGENDA 

18 oktober 20:00 tot 22:00 uur: 

Schoolkring Loo 

het NoaberLOOkaal, Loo. 

22 oktober 10.00 tot 15.00 uur: 

Plaatselijk Belang Den Nul Fortmont Duur 

Het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5, Olst. 

22 oktober 13.00 tot 16.00 uur: 

Plaatselijk Belang Heeten 

’t Trefpunt, Dorpsstraat 16, Heeten. 

24 oktober 19.00 uur tot 21.00 uur: 

Plaatselijk Belang Averlo-Frieswijk 

Locatie NuNu, Raalterweg 22, Schalkhaar. 

25 oktober 19:30 tot 22:00 uur: 

Buurtvereniging Dortherhoek 

zaal Braakhekke, Schoolstraat 8, Bathmen. 

27 oktober 19:30 tot 22:00 uur: 

Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving 

Ons Centrum, Oerdijk 141, Okkenbroek. 

29 oktober, 10:00 tot 16:00 uur: 

Plaatselijk Belang Lettele Lind Oude Molen 

café-restaurant de Koerkamp 

Bathmenseweg 18, Lettele. 

2 november, 19:00 tot 21:00 uur; 

Locatie: de Kleine Wildenberg 

Wildenbergsweg 6, Diepenveen. 

4 november 19.00 tot 21.00 uur: 

Plaatselijk Belang Den Nul Fortmond Duur 

Buurthuis Den Nul, Holstweg 29, Olst. 

9 november 19.00 tot 22.30 uur: 

Plaatselijk Belang Wesepe 

Het Wapen van Wesepe 

Dominee E. Kreikenlaan 8, Wesepe.  

 

 

 

NIEUWSBRIEF 

In het verleden heeft u zich ingeschreven bij Salland-

Glas voor glasvezel. Dat project kon toen geen door-

gang vinden, maar we hebben beloofd u te informeren 

zodra de mogelijkheid voor inschrijven er weer zou 

zijn. Dat moment is nú! 

De inschrijving in Salland Zuid is van start gegaan! Iedereen 

die in Salland Zuid woont en in aanmerking komt voor Glasve-

zel, heeft hier een brief over ontvangen. Een paar weken gele-

den hebben ruim 1000 inwoners van Salland Zuid zich op 4 in-

formatieavonden laten informeren over de mogelijkheden van 

Glasvezel, en de kosten daarvan. 

Woont u in Salland Zuid en wilt u glasvezel?  Dan moet ú zich 

inschrijven bij één van de providers. 

Er zijn zes providers met elk meerdere aanbiedingen. Dat is 

best complex. Daarom zijn er een aantal winkels en bedrijven 

in Salland die u kunnen adviseren en helpen met het kiezen 

van de aanbieding die het beste bij u past. Zij maken ook de in-

schrijving voor u in orde. 

Er worden een groot aantal inschrijfdagen / avonden georgani-

seerd waar u informatie kunt krijgen en zich kunt inschrijven. 

In de kolom hiernaast ziet u de inloopdagen en -avonden die op 

dit moment gepland zijn. Er zijn nog een aantal activiteiten in 

voorbereiding die op het moment van schrijven nog niet defini-

tief waren. Voor de laatste stand van zaken en de meest actu-

ele informatie verwijzen we u naar: 

http://www. sallandglas.nl/agenda 

http://www. sallandglas.nl/aanbod-providers 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/salland-zuid 

MOET IK MIJ OPNIEUW INSCHRIJVEN? 

Ja, want alle contracten zijn vervallen toen er onvoldoende 

deelname was voor ‘n coöperatie. En er zijn nu ook meer provi-

ders. Bovendien mag SallandGlas uw gegevens niet zomaar 

doorsturen naar andere bedrijven. U moet zich dus wel degelijk 

opnieuw inschrijven (dwz abonnement afsluiten bij ‘n provider)! 


