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ROOKMELDERPLICHT EN GEBRUIK VAN SLIMME SENSOREN 

Onze zuiderburen zijn ons voor geweest. Al vanaf 1 januari 2020 is 
het in België wettelijk verplicht om elke verdieping van een woning 
te voorzien van minstens één rookmelder. In ons land zal deze 
rookmelderplicht medio 2022 pas ingaan. Gelukkig is dit al wel op 
tijd aangekondigd, zodat u nu al stappen kunt ondernemen.  

 
Woningbranden eisen enorm veel slachtoffers. Veel te weinig 
mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt, je heel 
weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, 
ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich 

zeer snel (binnen 3 minuten moet je de woning uit zijn) en is verstikkend. Een snelle 
alarmering van de buren door een slimme brandmelder kan dan levensreddend zijn. 
 
<lees verder> 
 

OOK IN 2020 WAS HET NETWERK WEER VOOR 100% BESCHIKBAAR 
 
Met enige trots kunnen wij melden dat het glasvezelnetwerk 
van Midden-BrabantGlas ook in 2020 weer voor de volle 
100% van de tijd operationeel was. 
 
Helaas heeft onze aannemer dit jaar weer 77 keer moeten 
uitrukken om graafschades tijdens werkzaamheden of door 
de leden zelf veroorzaakte schades te gaan herstellen. Dit 
varieerde van een enkele glasvezel voor één aansluiting, tot 
het herstellen van een hoofdverbinding waar ineens 96 

glasvezelverbindingen die doormidden waren getrokken bij werkzaamheden door derden. In 
dat geval betekent dat 2 keer 192 glasvezeladers doorlassen, omdat er altijd een nieuw stuk 
kabel tussen gezet moet worden om die in een bestelbus op een stofvrije wijze te kunnen 
lassen. Hierdoor moeten de storingsmonteurs meestal de hele nacht doorwerken. 
 
<lees verder> 

 
 
 
 

 
 

Midden-BrabantGlas is het samenwerkingsverband van de coöperaties 
         Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas 
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NETREBEL IN BEELD  
 

In onze reeks over de consumentenproviders spraken wij met Hein 
Boot, directeur van netrebel. Hij was eerder werkzaam bij een van 
de grote landelijke providers. Thuis werd hij gewaar dat telefoon 
of tv best wel eens even mocht uitvallen. De beschikbaarheid van 
een betrouwbare en snelle internetverbinding kon echter niet 
worden gemist en zo besloot hij in 2014 voor zichzelf te beginnen 
met Internet Only als enig product. Net als elektra en water moest 
het er vanzelfsprekend altijd en vooral ook in ruime mate zijn. 

 
Met deze focus worden er ook geen ‘eigen’ routers geleverd. De klanten kunnen dan zelf kiezen 
welke kwaliteit en capaciteit hardware ze inkopen. Voor de primaire doelgroep van netrebel, in het 
algemeen van oorsprong de jongere generaties die vaak zelf de weg op het internet weten te vinden, 
blijkt dit geen enkel beletsel te zijn. Overigens wordt de support-pagina op de nieuwe website van 
netrebel wel wat uitgebreider om het installeren van de moderne plug en play routers beter te 
kunnen ondersteunen. Zeker nu ook steeds vaker ouderen in gaan haken. Routers die meestal een 
grotere wificapaciteit en snelheid hebben die past bij de door netrebel geleverde snelheid. Techneut 
zijn is beslist geen voorwaarde meer, maar met twee linkerhanden is de keuze voor Netrebel wellicht 
(nog) niet de meest voor de hand liggende. 

<lees verder> 

WIE WIL ONS HELPEN MET DE VERDICHTING VAN ONS NETWERK IN 
HET BUITENGEBIED?  
 

Bij de aanleg van het netwerk van Midden-BrabantGlas zijn 
voorzieningen getroffen om het netwerk later “nog verder 
te kunnen verdichten” om uiteindelijk alle adressen in het 
buitengebied aan te sluiten. Bij de nog niet aangesloten 
panden hebben we daarvoor extra buizen of lussen in de 
aansluitkabels aangebracht zodat de aansluiting relatief vrij 
eenvoudig kan worden gerealiseerd. 
 
Midden-BrabantGlas willen bijstaan om een planmatige 
werving van nieuwe leden in met name de buitengebieden 
vorm te geven? Meld u dan nu aan. 
 

<lees verder> 

STREAMING 
 
In de vorige nieuwsbrief vertelde we u over streamen, het openen 
en afspelen van bestanden, zoals videobeelden (tv-fragment 
of YouTube-filmpje) of muziek, via internet rechtstreeks op 
uw computer. Als u via internet wilt luisteren of kijken dan 
abonneert u zich meestal op een streamingsdienst zoals Spotify, 
Netflix of ESPN (Fox Sport). Soms is het ook (gedeeltelijk) gratis 
zoals bij de NPO. In de meeste gevallen download u een app van 
de betreffende streamingsdienst. En via deze app kiest u het door 

https://www.midden-brabantglas.nl/2021/02/17/netrebel-in-beeld/
https://www.midden-brabantglas.nl/2021/02/18/wie-wil-ons-helpen-met-de-verdichting-van-ons-netwerk-in-de-buitengebieden/


u gewenste programma. Maar om de beelden of muziek te kunnen afspelen op uw TV of 
geluidsdrager heeft u een streaming apparaat nodig en een goede internetverbinding. In deze 
nieuwsbrief gaan we in op deze apparaten.  

<lees verder> 

 

GLASVEZELNETWERK VAN MIDDEN-BRABANTGLAS IDEALE 
PROEFTUIN VOOR DUURZAAMHEIDSPROJECTEN 

Binnen onze coöperatie blijkt er een enorm grote diversiteit aan 

leden te zijn die ook nog eens zeer geïnteresseerd blijken te zijn in 

het thema leefbaarheid. Een deel heeft zich dan ook aangemeld 

voor de Klankbordgroep Leefbaarheid. Bij de eerste bijeenkomst 

lag de nadruk op het kennismaken met elkaar. De tweede 

bijeenkomst ging over het project buurtportfolio.  

 

Dataverzamelaars, techneuten, toekomstplanners, innovatieve 

agrariërs, financiers. Zomaar een greep uit de groep die deelnam 

aan deze eerste twee bijeenkomsten. Mensen die, én blij zijn met 

hun glasvezelaansluiting én overtuigd zijn van de bijzondere positie die dit glasvezel, in eigen beheer, 

heeft.  

 
<lees verder> 
 

 STROOMUITVAL EN WAT NU? 
 

Het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas is uitstekend 
uitgerust om de negatieve gevolgen van stroomuitval zo veel 
mogelijk te voorkomen. Zo zijn onze POP-stations allemaal 
voorzien van een batterij back-up, die er voor zorgen dat het 
station een aantal uren in bedrijf kan blijven bij uitval van het 
elektriciteitsnet. In die periode kan het energiebedrijf er voor 
zorgen dat de netspanning weer terugkomt of, bij ernstiger 
onheil, kan onze aannemer zorgen voor het tijdelijk installeren 
van een noodstroom generator. 

 
Maar hoe zit het bij u thuis? 
Met een simpele en relatief goedkope (€ 70 ~ € 300) oplossing kunt u thuis hierin verbetering 
aanbrengen door het installeren van een UPS (Uninterruptible Power Supply). 
 

<lees verder> 
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