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Hierbij treft u onze volgende nieuwsbrief aan. Wij hebben de afgelopen maanden flinke stappen gezet
in ons glasvezel project. In deze nieuwsbrief treft u hierover onderstaande onderwerpen aan:
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1. HET GRAVEN GAAT BEGINNEN
Op 14 januari aanstaande starten de coöperaties
GilzeEnRijenGlas, Baarle-NassauGlas, GroenewoudGlas en
LangstraatGlas officieel met de aanleg van het qua gebied grootste
particuliere glasvezelnetwerk in Nederland waarmee het buitengebied
van Midden-Brabant digitaal wordt ontsloten.
Wij vinden het een grote eer dat de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, de
heer W. van de Donk bij deze voor het behoud van de leefbaarheid van het buitengebied
belangrijke gebeurtenis aanwezig wil zijn. Er is sprake van een burgerinitiatief dat de leefbaarheid
in het buitengebied een enorme impuls geeft en getuigt van de sociale veerkracht van de lokale
gemeenschappen.
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn om 14.15 uur bij de officiële openingshandeling voor
de start van de graafwerkzaamheden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk van meer dan 600 km.
Vanaf dat moment is ook tot 16.00 uur de informatiemarkt geopend waar u kunt kennismaken met de
providers NetRebel, Stipte, TriNed en Fiber en de pakketten die zij u kunnen aanbieden. De providers

zullen zich ook later in het jaar nog op lokale informatiebijeenkomsten
presenteren. Tevens zal aannemer Spitters uit Waalre materialen en
technieken presenteren die gebruikt worden bij de aanleg.
Een minder in het oog vallende, maar beslist net zo belangrijke toegevoegde
waarde van ons netwerk is het behouden en versterken van de leefbaarheid
van het buitengebied. Zo komt er bij de start al een toepassing voor
onderlinge buurtzorg via een besloten deel van het netwerk, waarmee
veiligheid en aandacht voor elkaar met een modern, maar vooral veilig jasje
kunnen worden gefaciliteerd. Ook voor deze dienst treft u een stand aan.
En uiteraard is er gelegenheid om samen onder het genot van een drankje van
gedachten te wisselen over het belang van een toekomstvast glasvezelnetwerk in de buitengebieden
voor burgers en bedrijven.
Locatie : John van Oosterwijck B.V., De Rimpelaar 34, Molenschot.

2. KEUZE UIT VIER PROVIDERS
Met trots kunnen wij u melden dat wij inmiddels met vier providers samenwerkingsovereenkomsten
hebben gesloten. Alle vier zullen zich op 14 januari bij de 'eerste schop in de grond" presenteren.
TriNed, NetRebel, Fiber en Stipte zullen u een mooie keuze bieden
uit verschillende pakketten. De een levert naast 500/500 MB
internet een tv signaal dat rechtstreeks op uw huidige
coaxnetwerk kan worden aangesloten, de ander biedt in het
500/500 MB basispakket Fox Sport Eredivisie, de volgende levert
internet only met een download en uploadsnelheid van 1 Gigabite
en de laatste biedt een heel uitgebreide installatieservice. De
prijzen voor de maandabonnementen liggen onder of net boven de
tarieven die wij u reeds begin 2016 hebben gemeld. Inclusief uw
maandelijkse kosten voor ons netwerk bent u dus afhankelijk van uw
lidmaatschap rond de € 60,00, € 65,00 of € 70,00 per maand kwijt
voor internet, televisie en een vast telefoonnummer.
Uitvoerige informatie over alle pakketten en de prijzen zullen wij
binnenkort in overleg met de vier providers op onze website
plaatsen. Aanmelden bij providers kan pas vanaf medio januari
wanneer alle adresgegevens in de databases van de providers
zijn ingevoerd. Pas daarna kunt u bij de providers de precieze tarieven voor de pakketten voor MiddenBrabantGlas raadplegen.

Uiteraard bieden wij ook de providers van KPN of Ziggo de mogelijkheid van toegang tot ons netwerk,
maar daar wil men in ieder geval nu op onze voorwaarden geen gebruik van maken.
Aarzelen uw buren nog? Denken zij dat glasvezel veel te duur is? Laat ze dan maar eens het
rekensommetje maken van wat ze nu voor telefonie, beperkt internet en kosten voor hun schotel of
Digitenne kwijt zijn.
Wanneer ze straks bij u het verschil zien en dan toch nog willen aansluiten kost een aansluiting
achteraf veel meer door een eenmalig extra startbedrag van € 500,00, de aanlegkosten door de
aannemer en het verplicht nemen van een A-lidmaatschap.

3. OP NAAR EEN JAAR VAN GRAVEN
Zo aan het einde van het jaar kijken wij terug op een jaar waarin we mooie stappen hebben gezet om te
komen tot een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Midden-Brabant. Een burgerinitiatief van deze
omvang is uniek in Nederland. Door samen de handen ineen te slaan en met de hulp van veel vrijwilligers,
gaat het ons lukken om in 2017 het glasvezelnetwerk daadwerkelijk aan te leggen. Wij danken alle leden
van Coöperatie LangstraatGlas U.A. voor het vertrouwen dat zij ons hebben getoond. Nog even geduld
en ook u beschikt over een snelle internetverbinding.

Namens Coöperatie LangstraatGlas U.A.
wensen wij u een nieuw jaar
bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend,
gezond en gelukkig,
zorgeloos en prachtig!
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