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Vanaf 29 september gaat in het 
buitengebied van Aalten en 
Oost Gelre de vraagbundeling 
voor de aanleg van glasvezel 
van start. Eindelijk (!) :
HD-TV kijken in het 
buitengebied, zonder ruis  
bij regen, hagel en sneeuw.
Alle foto’s van de (klein) 
kinderen kunnen bekijken.
Zonder haperen de Kerkradio  
of TV horen en bekijken.  
Thuis kunnen blijven wonen  
als je extra zorg nodig hebt …
En: nog veel meer voordelen 
van glasvezel!

Met z’n allen hebben we maar één 
doel voor ogen; zorgen dat het 
buitengebied wordt aangesloten op 
het glasvezelnetwerk. Hierdoor wordt 
dit buiten gebied digitaal ontsloten en 
draagt dit bij aan de leefbaarheid op  
het platteland.

Aalten vormt samen met Oost-Gelre één 
gebied wat betreft de vraagbundeling 
en de aanleg. De startdatum is nu 
definitief gezet op 29 september.

Brief en informatiebijeenkomsten

Vanaf 29 september tot 19 december 
2016 kunt u een abonnement afsluiten 
bij één van de aanbieders. Vlak voor de 
start van de campagne krijgt u een brief 
met uitleg en de data van
informatieavonden in de buurt. De vier 
algemene informatieavonden zijn in
de week van 24 tot 28 oktober, twee 
in Aalten en twee in Oost Gelre. In de 
brief die u van CIF krijgt staat waar 
de bijeenkomsten worden gehouden. 
CIF werkt daarin nauw samen met de 
dorpsbelangenorganisaties.
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September start vraagbundeling glasvezel
Het is zover! Bewoners buitengebied kunnen zich vanaf 29 september aanmelden

Let op
•  Voorlopig is het verstandig even 

je huidige abonnementen niet te 
verlengen omdat het verstandig is 
de tijd te nemen om te zien wat het 
aanbod met glasvezel is; daarover 
komt voorlichting in oktober/
november.

•  Voorlopig nog geen abonnementen 
opzeggen omdat het veiliger is 
een overlap te hebben; op de 
informatiebijeenkomsten wordt 
daarover alles uitgelegd. 



CIF
Internet behoort niet tot de 
nutsvoorzieningen. Anders dan bij 
elektriciteit, gas en water, legt de 
overheid dus geen internetverbinding bij 
uw woning of bedrijf aan. In Nederland 
zijn er diverse commerciële partijen die 
deze verbindingen verzorgen. 

CIF Operator is één van die partijen. 
CIF Operator is een dochter van CIF 
(Communication & Infrastructure 
Fund), een beleggingsfonds in 
telecommunicatie infrastructuur 
en datacenters. CIF heeft al ruim 
300.000 glasvezelaansluitingen in 
Nederland aangelegd in stedelijke en 
buitengebieden in vooral Midden- en 
Zuid-Nederland. 

Meer informatie over CIF:  
www.cif-glasvezel.nl.

Glasvezel buitenaf
CIF heeft samen met Cogas Kabel 
Infra Buitengebied B.V. de campagne 
Glasvezel buitenaf opgezet. Hiermee 
verwezenlijken zij hun ambitie om 
óók de huishoudens en bedrijven 
in het buitengebied aan te sluiten 
op glasvezel. Wanneer het aanbod 
van glasvezel in uw gebied start, 
communiceert CIF vooral via Glasvezel 
buitenaf met u. Op de website van 
Glasvezel buitenaf kunt u bijvoorbeeld 
in de gaten houden hoeveel % van de 
inwoners zich al heeft aangemeld.  

Meer informatie over  
Glasvezel buitenaf:  
www.glasvezelbuitenaf.nl.

Caiway, Solcon, Fiber
CIF biedt zelf geen abonnementen voor 
internet, telefoon en televisie aan. Dat 
doen de providers die een contract 
hebben met CIF. Momenteel hebben 
particulieren en kleine bedrijven de 
keuze uit drie providers: Caiway, Solcon 
en Fiber. Dat is wellicht even wennen, 
wanneer u al jaren vertrouwd bent 
met KPN, Ziggo of andere bekende 
aanbieders. De providers van CIF 
hebben echter al jaren duizenden 
tevreden klanten in heel Nederland. 
Ook bij hen kunt u televisie kijken, 
bellen en internetten. En ze hebben een 
klantenservice zoals u gewend bent.

Zodra u bij één van deze providers een 
abonnement afsluit, is het buitengebied 
weer een stapje dichterbij de 50% die 
gehaald moet worden om glasvezel in 
het buitengebied te kunnen aanleggen. 
En als de glasvezel er eenmaal ligt, 
heeft (bijna) iedereen in uw omgeving 
een keuze voor één van deze providers 
gemaakt. 

Meer informatie over deze providers en 
het abonnementenaanbod: 

www.caiway.nl

www.solcon.nl 

www.fiber.nl

WeServe en CBizz
Voor zakelijke oplossingen bieden 
WeServe en CBizz hun diensten aan op 
het glasvezelnetwerk van CIF. 

Meer informatie over deze providers en 
het abonnementenaanbod: 

www.weserve.nl

www.cbizz.nl
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Bedrijventerreinen ook in beeld
In het voortraject is dit nog niet zo 
nadrukkelijk uitgesproken, maar CIF 
gaat ook kijken naar het meenemen van 
bedrijventerreinen en recreatieparken 
bij de aanleg van de glasvezel. CIF 
zal hiermee in aanloop naar de 
vraagbundeling contact opnemen.

Een andere bijzondere categorie is 
de adressen die geen gebruik kunnen 
maken van het standaard aanbod van 
CIF. Dat is het geval als de aanleg 
hoge kosten met zich meebrengt, 
bijvoorbeeld door de afstand die 
overbrugd moet worden. Over het 
algemeen gaat het om zo’n 4%
van het totaal aantal aansluitingen. 
Deze bewoners krijgen een maatwerk-
oplossing aangeboden door CIF. 

Zij krijgen een brief waarin dit wordt 
uitgelegd. Welke adressen dat zijn is  
op dit moment nog niet bekend. Uiterlijk 
29 september zal dit duidelijk zijn.

50% van het buitengebied  
moet meedoen
Minimaal 50% van de inwoners in het 
buitengebied moet meedoen. Dit 
betekent dat u een abonnement bij een 
van de dienstaanbieders moet afnemen. 
U kunt kiezen uit
diensten van verschillende aanbieders. 
Waarschijnlijk dezelfde als nu ook op 
het glasvezelnetwerk actief zijn. Voor 
consumenten zijn dat Caiway, Solcon 
en Fiber. Ondernemers kunnen terecht 
bij de zakelijke dienstenaanbieders 
WeServe en CBizz. Naast een 

abonnement bij een dienstaanbieder 
betaalt u een vastrechtvergoeding van 
€ 9,95 per maand. Als die 50% wordt 
gehaald volgt de aanleg.

Informatie
Meer informatie is te vinden op  
www.glasvezelbuitenaf.nl.
Voor het postcode checken staan Oost 
Gelre en Aalten hier nog niet op. Dat 
gebeurt vanaf 29 september. 
Kijk op www.wbba.nl voor uitleg en veel 
gestelde vragen speciaal voor  
ons gebied. 
Ook kunt u met vragen terecht bij de 
Coördinator Breedband Jan ter Haar.
Mail hiervoor naar info@wbba.nl of  
bel 06 53754514

Maak kennis met...September start vraagbundeling glasvezel  - vervolg pagina 1 

Het is zover! Bewoners buitengebied kunnen zich vanaf 29 september aanmelden                                                                

Breedband Buitengebied Aalten

De actuele stand van zaken: 

www.WBBA.nl

De boerderij wordt steeds slimmer

Met sensoren, drones en robots 
kunnen boeren preciezer werken bij 
het beregenen of bemesten van land. 
Of bij het voorkomen en bestrijden 
van ziekten. Drones kunnen vanuit de 
lucht vee of planten tellen, de kwaliteit 
van water en bodem meten of hitte 
detecteren. Als er vervolgens op de 
situatie gereageerd moet worden, 
gebeurt dat ook regelmatig door 
zelfstandige apparatuur. Zo worden er 
drones ontwikkeld die ook sproeien en 
bestrijden. Daarmee gaan de kosten 
van de boer omlaag, de opbrengst 
omhoog en worden bronnen en 
omgeving gespaard. Dat is waar de 
voorspellingen van bedrijfsleven en 
de wetenschap vanuit gaan voor de 
toekomst van de agrarische sector.

Met sensoren kun je allerlei gegevens 
meten van akkers, planten en dieren. 
De informatie uit die gegevens kun 
je weer koppelen met informatie van 
het internet. Zo kan een computer 
bijvoorbeeld metingen over het 
vochtgehalte van je gewassen 

combineren met informatie van de 
buienradar. Op grond daarvan wordt er 
precies genoeg gesproeid en drogen 
gewassen niet uit. Op die manier 
kunnen ook voedingsstoffen, ziekten 
en gedrag worden gecombineerd 
met informatie van internet, zoals een 
database met bodeminformatie uit 
een vorig seizoen. Een systeem voor 
gewassen leverde zo al een besparing 
op van 48% aan meststoffen en water. 

Wijnstokkenrobot
Met satellieten kunnen tractoren 
op een automatische piloot werken 

zoals zaaien of maaien. Door gps te 
gebruiken kan je ook bewegingen 
van elke koe in een veestapel volgen. 
Boeren meten inmiddels al 24 uur per 
dag informatie uit melkcomputers en 
voermachines, maar de ontwikkelingen 
gaan verder. Inmiddels ontwikkelden 
Nederlandse wetenschappers en 
bedrijven Ruud, de onkruidrobot die 
zuring vermaalt. Ook bestaat er al een 
robot die wijnstokken zelf snoeit en 
monitort.
Hobbels zijn volgens deskundigen nog 
wel hoe de verschillende uitvindingen 
straks met elkaar samenwerken en of 
er vast én mobiel breedband internet 
in het buitengebied beschikbaar 
zullen zijn. Het LoRa-netwerk dat in de 
Achterhoek voor agrariërs wordt getest, 
is een poging hierop een antwoord te 
geven. 

Jan Bongen in zijn nieuwe stal. “We 
hebben hier wifi, zodat we met de 
mobiele telefoon de melkrobots kunnen 
aansturen en de koeien kunnen voeren.”

Voor agrarische ondernemers zijn er steeds meer technische 
hulpmiddelen die werken via het internet. Boerenbedrijven 
worden steeds ‘slimmer’. Dat biedt enerzijds de mogelijkheid 
om te zorgen voor goede kwaliteit en registratie van 
producten en gewassen. 
De noodzaak is ook steeds groter om milieu- en diervriendelijk 
te werken. Dat kan door meer en slimmer te meten wat een 
akker, gewas of dier nodig heeft en daarop te reageren.  
Dat noemen we ‘precisielandbouw’. 



School en studie

Huiswerk maken is tegenwoordig 
bijna ondenkbaar  
zonder internet. Steeds meer les- 
en studiemateriaal is digitaal. Ook 
bijles en huiswerkbegeleiding kan 
tegenwoordig online. 

Jongeren

Internet is belangrijk voor 
jongeren. Zeker in het 
buitengebied behouden jongeren 
via social media contact met 
hun vrienden en klasgenoten. 
Ook voor: huiswerk, tv, en heel 
belangrijk: gamen.

Verkoopbaarheid woning

Makelaars krijgen vaak de 
vraag of een huis wel glasvezel 
heeft. Huizen met glasvezel zijn 
meer waard. Makelaar Willem 
Mensink uit Aalten: “Als er in het 
buitengebied nu geen breedband 
internet komt, ben ik overtuigd 
dat dat leidt tot zeer moeilijk 
verkoopbare huizen.”

Sociale media

Contact met anderen via social 
media is normaal geworden. 
Skypen met familie en vrienden 
wereldwijd. Foto’s en filmpjes 
met elkaar delen. Hoe meer 
mogelijkheden er komen, hoe 
groter de behoefte wordt aan 
breedband internet. 

Huishouden & energie

Domotica wordt steeds meer gebruikt in 
gezinnen. De bediening van apparaten in 
huis, zoals de thermostaat, verlichting en 
gordijnen, het kan allemaal via internet. 
Zittend op de bank of op afstand. 

Muziek

Radio en de cd-speler zijn 
niet meer de enige bron van 
muziek. Online (streaming) 
muziekdiensten zoals Spotify, 
Apple Music en Deezer bieden 
gemak, veelzijdigheid en een 
persoonlijke muziekbeleving. 

Zorg & gezondheid

Ouderen kunnen langer 
thuis blijven wonen met 
zorg op afstand. Zorg en 
thuiszorg werkt ook steeds 
meer digitaal. Dit bevordert 
de veiligheid, het sociaal 
contact en de zelfredzaamheid 
van zorgbehoevenden. De 
zorgaanbieder kan zijn zorg 
verbeteren. Denk bijvoorbeeld 
aan:

•  Toegang tot relevante 
cliëntinformatie en 
zorgprotocollen

•  Mobiel cameratoezicht

•  Slimme agenda

•  Instructies doorgeven

Telewerken

“Vanuit huis werken, op je 
eigen tijd en eigen plek, het 
gebeurt steeds meer.” Dat 
merkt algemeen manager Roy 
Baks van de Achterhoekse 
automatiseringsbedrijf DLA ICT. 
Vaak werkt men thuis via het 
internet in bestanden en software 
van de werkgever. Dat vraagt om 
een stabiele, betrouwbare en 
vlotte verbinding. 

Administratie

‘Even’ de administratie bijwerken. 
Graag zonder extra wachttijd 
en frustratie. “Op ons kantoor 
in Aalten gaat het allemaal zo 
vlot, maar in het buitengebied 
is dat wel anders”, vertelt René 
Veerbeek van accountantskantoor 
Westerveld en Vossers. “’Even’ 
enige bestanden up- of 
downloaden kost daar zó twintig 
minuten. Ik heb er wekelijks mee 
te maken. Zonde van tijd en 
geld.”

Televisie

Je haalt het beste uit de moderne 
televisie met de tientallen 
HD-zenders die over glasvezel 
beschikbaar zijn. Haarscherpe,  
sprankelende beelden. En via 
diensten als Netflix, Videoland 
Unlimited en Pathé Thuis 
zijn talloze series, films en 
documentaires altijd beschikbaar. 

Spelen

Veel populaire games zijn tegenwoordig online te spelen met andere liefhebbers 
over de hele wereld. Via pc, Wii en andere consoles. 

Bedrijf

Internet is niet meer weg te 
denken uit bijna elk soort 
bedrijf. Dankzij internet 
kunnen ondernemers werken 
en innoveren. Of het nu gaat 
om technische installaties of 
brochures, om een webshop of 
wifi voor campinggasten. Een 
vlotte, stabiele internetverbinding 
met ruime capaciteit is steeds 
vaker een voorwaarde. Zo kan 
een bedrijf de voortdurende 
ontwikkelingen aan.

Agrariërs

Het spreekt voor zich waarom 
agrariërs behoefte hebben aan 
een snelle, veilige en betrouwbare 
internetverbinding via glasvezel. 
Zij gebruiken internet onder 
andere voor:

•  Digitaal aanleveren informatie 
voor de overheid

•  Het aansturen en monitoren van 
melkrobots, mestschuifrobots en 
voerrobots

•  Managementprogramma’s en 
robots updaten via internet

•  Contact met afnemers

•  Grondstoffen en voer inkopen

•  Digitaal contact met de school 
van de kinderen en de huisarts

Beveiliging

Beveiliging wordt met glasvezel 
een stuk eenvoudiger. 
Valdetectie, brandmelders en 
veiligheidscontrole om het huis 
via een camera zijn eenvoudig te 
bedienen en monitoren.

Internet is deel van ons leven 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Mugge verdiepte zich voor de Regio 
Achterhoek in de mogelijkheden om 
breedband internet te krijgen in de 
buitengebieden. Veel internetaanbieders 
vinden het vele kabels graven in het 
buitengebied niet zomaar rendabel. 
Dat wordt het pas als genoeg adressen 
meedoen.

Voorvechters als Mugge willen in elk 
geval niet dat gebrek aan snel internet 
de reden voor inwoners en bedrijven 
wordt om weg te trekken. Of dat nou 
gaat om Netflix kijken, games spelen, 
bedrijfsvoering of noodzakelijke 
voorzieningen. “Daarom wilden ook 
bestuurders niet op wetenschappelijke 

onderzoeken wachten, maar liever 
proberen de komst van breedband voor 
elkaar te krijgen.”

“Huizen met glasvezel  
zijn meer waard en  
zijn beter verkoopbaar”
Ook zonder wetenschappelijk 
onderzoek is het duidelijk dat 
breedband internet belangrijk is voor 
een toekomstbestendige Achterhoek. 
Onder meer makelaar Willem Mensink 
uit Aalten ondervindt dat: “Huizen met 
glasvezel zijn meer waard en zijn beter 
verkoopbaar. Als er in het buitengebied 
nu geen breedband internet komt, ben 
ik overtuigd dat dat leidt tot zeer moeilijk 
verkoopbare huizen. Veel mensen vragen 
nu al nadrukkelijk of er wel glasvezel 
komt, wanneer ze een huis in het 
buitengebied zoeken. Ik denk dat veel 
mensen onderschatten hoe belangrijk 
breedband internet aan het worden is. 
Bestanden worden steeds groter. Steeds 
meer zaken vragen om een betrouwbare, 
snelle internetverbinding. Ook binnen 
ons kantoor ondervinden wij regelmatig 
de nadelen van een ontbrekende 
glasvezelverbinding. Ik durf te zeggen 
dat het tot de primaire levensbehoeften 
gaat behoren. Wanneer een huis in 
het buitengebied geen riolering heeft, 
is daar wel een alternatief voor. Voor 

glasvezel is er geen toekomstbestendig 
alternatief.”

Iedereen kent wel voorbeelden
“We kennen allemaal de voorbeelden”, 
zegt Mugge. “Zelfstandig wonende 
ouderen die via internet kunnen 
beeldbellen met zorgverleners en 
anderen. Jongeren die hun huiswerk 
via internet doen, waarbij filmpjes 
en lesmateriaal een steeds snellere 
verbinding eisen. Agrariërs die hun 
melkrobot updaten, of bedrijven die 
met camerasystemen materieel of 
bedrijfsgoederen bewaken. Maar ook 
zelfstandigen zonder of met personeel, 
die de kleiner wordende agrarische 
bedrijvigheid in de toekomst deels gaan 
compenseren.”

In de Achterhoek is breedband internet 
in het buitengebied nu mogelijk als 
genoeg mensen meedoen. De meetbare 
wetenschap hoe snelle verbindingen 
tegen krimp kunnen helpen komt later 
wel, wat Mugge betreft. “Professor Dirk 
Strijker van de Rijksuniversiteit Groningen 
houdt zich specifiek bezig met de 
mogelijkheden van breedband voor het 
buitengebied. Maar ook hij richt zich 
vooral op de vraag hoe je de komst van 
breedband naar het buitengebied voor 
elkaar moeten krijgen.”

Breedband tegen krimp in het buitengebied
“Schoolbord en krijtje maken 
plaats voor het interactieve 
digibord. Veel brugklassen op 
onze scholengemeenschappen 
werken al met de iPad 
in de klas. Steeds meer 
lesmateriaal is digitaal. Dat 
vraagt zowel op school als 
thuis om een betrouwbare 
internetverbinding.”

Henk van der Esch is bestuursvoorzitter 
van Achterhoek VO, een voortgezet 
onderwijsstichting met twaalf scholen. 
Hij vertelt dat de scholen al voorbereid 
zijn op de toekomst, met een eigen 
glasvezelnetwerk. Bijna alle leerlingen 
hebben een digitaal account op school 
en kunnen daar het internet op. Net als 
op een snelweg zouden er met zoveel 
‘verkeersdeelnemers’  files kunnen 
ontstaan. Daarom is de bandbreedte 
van het internet op de scholen van 
Achterhoek VO dit jaar uitgebreid. 
Vergelijk het maar met de verbreding van 
een snelweg.  

Lesmateriaal en  
huiswerk via internet
Snel internet wordt ook thuis steeds 
belangrijker. Niet voor proefwerkcijfers 
en lesroosters. Die vragen maar weinig 
van een internetverbinding. Vergelijk 
het met fietsers, die gemakkelijk door 
het drukke stadsverkeer kunnen laveren. 
Waar een breedbandverbinding wel 
steeds belangrijker voor wordt, is 
lesstof en oefenmateriaal. “De digitale 
leermiddelen ontwikkelen zich snel”, 
aldus Van der Esch. “Ze bestaan 
steeds vaker uit filmpjes, animaties en 
oefensoftware. Ook zijn er steeds meer 
schoollessen als filmpje op YouTube 
beschikbaar. Zo kun je van een lastig 

onderwerp nóg een keer de uitleg 
bekijken. Snel en breed internet is 
daarom van belang!” 
Ook huiswerk wordt vaker via het 
internet naar school verstuurd. In het 
buitengebied kun je dan een probleem 
hebben met een  trage of onbetrouwbare 
internetverbinding. 

Met een USB-stick in de auto
Mark te Hennepe uit de Haart is zo’n 
student die last heeft van instabiel 
internet. Hij is derdejaars HBO student 
Facility Management aan het Saxion 
in Deventer. ”We moeten regelmatig 
verslagen en opdrachten online 
inleveren. Soms mislukt dat, omdat de 
internetverbinding te traag is of zelfs 
wegvalt. Ik ben weleens speciaal met een 
USB-stick naar Deventer gereden. Dat 
kost veel tijd en zorgt voor de nodige 
stress.” 

Breedband aanbevolen
Van der Esch benadrukt dat de scholen 
een goed werkende internetverbinding 
niet als voorwaarde kunnen stellen aan 
ouders. “Op school kunnen leerlingen 
ook werken aan hun digitale huiswerk. 
Maar het helpt wel, als leerlingen er thuis 
toegang toe hebben!”

Vlot internet in het onderwijs

Het helpt wel, als 
leerlingen thuis 

toegang hebben tot 
een goed werkende 
interetverbinding! 

“Veel mensen 
onderschatten  
hoe belangrijk  

breedband internet 
geworden is.”

Is breedband internet een oplossing tegen krimp van bevolking, 
economie, bedrijvigheid en voorzieningen in buitengebieden? 
“Voor een wetenschappelijk antwoord op die vraag moet 
je een dunbevolkt gebied mét snel internet vergelijken met 
een gebied zonder snel internet”, zegt Gert-Jan Mugge, 
onderzoekscoördinator bij de gemeente Bronckhorst. “Zo’n 
onderzoek is er op dit moment nog niet. Maar wij denken dat 
het antwoord ‘ja’ is en we zijn erg blij dat er nu een marktpartij 
gekomen is die glasvezel wil gaan aanleggen.”
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Wist u dat vandaag de 
dag ruim driekwart van de 
senioren tussen de 65 en 75 
jaar dagelijks op internet zit? 
Dit aantal verbaast mij eerlijk 
gezegd niet, want ook – of 
beter gezegd – juíst voor 
de oudere generatie is het 
van belang om een snelle 
internetverbinding te hebben. 

We moeten er met zijn allen voor zorgen 
dat ‘onze’ ouderen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Zorg op afstand 
is anno 2016 een belangrijk alternatief 
voor de fysieke verzorgingstehuizen. 
Zorg op afstand zijn doktersconsulten 
via de webcam en beeldcontact met 
bijvoorbeeld verpleegkundigen, maar 
kan ook een camera betekenen die een 
familielid of mantelzorgers alarmeert 
als er langere tijd geen beweging in de 
woning van de ouder is. De kwaliteit 
en betrouwbaarheid van dergelijke 
toepassingen zijn uitermate belangrijk 
en valt of staat met een goede 
internetverbinding. 

En wat te denken van gezellig 
beeldbellen met de kinderen of 
kleinkinderen in het buitenland, foto’s 
delen en samen een potje ouderwets 
Scrabbelen? Niet met de houten letters 
op het speelbord, maar gewoon, op de 
tablet. En boeken lezen uit de digitale 
bibliotheek, kranten, en radio luisteren 
en televisiekijken. Op deze manier biedt 
internet ouderen een heel nieuwe wereld 
van sociaal contact en betrokkenheid bij 
de maatschappij. 

Ook de digitale administratie wordt 
tegenwoordig via internet geregeld. 
Denk aan het invullen van de 
belastingaangifte en aanvragen van huur- 
en zorgtoeslag. De overheid werkt al met 
een digitale berichtenbox, waar u uw 
belangrijke post in ontvangt. 

Wij van Kruiswerk doen veel om 
senioren wegwijs te maken in de 
digitale wereld. Zo bieden wij tablet- 
en computercursussen speciaal voor 

senioren aan. Heeft u een gezellig clubje 
vrienden of buren bij elkaar?  
Dan organiseren we deze ook op locatie.  
 
Meer informatie hierover kunt u vinden 
op www.kruiswerk.nl. 
Want één ding is zeker: internet biedt 
oneindig veel (nieuwe) mogelijkheden 
voor senioren. 

Internet kan handig zijn voor senioren

Jeanette Mertens, regiomanager Kruiswerk Achterhoek. 

Infoavonden
De vier algemene 
informatieavonden zijn  
inde week van 24 tot  
28 oktober, twee in Aalten  
en twee in Oost Gelre.  
In de brief die u van CIF krijgt 
staat waar de bijeenkomsten 
worden gehouden. CIF werkt 
daarin nauw samen met de 
dorpsbelangenorganisaties 
 
 

Een informatieavond  
van Glasvezel buitenaf 

in Tubbergen.




