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BEDRIJFSZEKERHEID VAN UW GLASVEZELVERBINDING 
 

Het functioneren van uw glasvezelverbinding wordt helaas 
continu bedreigd door werkzaamheden aan al die 
leidingen die in de berm of stoep liggen of nieuw worden 
aangelegd. Zo zien wij bijvoorbeeld nu grote 
vervangingsprojecten van de waterleidingen. 
Aannemers kunnen in een landelijk systeem van het 
kadaster zien welke leidingen er liggen, maar desondanks 
wil het toch gebeuren dat een glasvezelverbinding kapot 
wordt getrokken door een graafmachine of doorboord 
wordt bij het plaatsen van een verkeers- of reclamebord. 

Met ruim 800 km glasvezel in de grond kan dat dus nogal eens gebeuren.  
 
<Lees verder> 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN  
 

Zoals gebruikelijk houden de lokale coöperaties in 
augustus/september hun Algemene Ledenvergadering. 
Ondanks de corona willen de besturen toch persoonlijk 
aan de leden verantwoording afleggen over het gevoerde 
beleid in het afgelopen jaar. U ontvangt persoonlijk een 
uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van uw 
coöperatie. 
 

Voor deze vergaderingen zijn locaties gekozen, waar op basis van het aantal aanwezigen in 
voorgaande jaren, voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden. 
 
<Lees verder> 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Midden-BrabantGlas is het samenwerkingsverband van de coöperaties 
         Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas 
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EEN VOORDELIG EIGEN INTERN NETWERK 
 

Nu de aanleg van het glasvezelnetwerk van Midden-
Brabant is afgerond, komt de tijd om de mogelijkheden die 
het glasvezelnetwerk van Midden-BrabantGlas biedt onder 
uw aandacht te brengen. Welke mogelijkheden zijn dat 
dan, zult u zich afvragen. In dit artikel lichten we de 
mogelijkheden van VLAN’s toe. Een van de grotere 
ondernemers die Midden-BrabantGlas opdracht gaf om 
VLAN’s te realiseren in zijn bedrijf, was Paul van Rooij. Hij is 
mede-eigenaar van Kwekerij De Naulanden. Dit bedrijf 

bestaat uit een aantal glastuinbouwbedrijven die op verschillende plaatsen gevestigd zijn in 
Drunen en Elshout en die nu onderling zijn gekoppeld via het Midden-BrabantGlas 
glasvezelnetwerk.  
 
<Lees verder> 
 

Het nut van het net tijdens Corona 
 

“Opeens moesten we van huis uit werken en de kinderen 
online lessen volgen. Hadden we geen glasvezel gehad dan 
waren we hopeloos verloren geweest.  Wij zijn superblij 
dat we zo’n 3 jaar geleden meteen zijn ingestapt toen de 
mogelijkheid ontstond om, ook in het buitengebied, op 
glasvezel aan te sluiten. En wie had toen kunnen denken 
dat we al zo snel totaal afhankelijk zouden worden van dat 
ene glasvezeldraadje” aldus Lieke van Kemenade. 

 
<Lees verder> 
 

WAT MOET U DOEN BIJ VERKOOP VAN UW HUIS/BEDRIJFSPAND 
 

Wanneer u uw woning of bedrijfspand gaat verkopen, denk 
dan ook tijdig en in overleg met uw makelaar aan het 
overdragen van uw lidmaatschap bij onze coöperatie. 
 
Wanneer u gaat verhuizen en u verkoopt uw pand dan zult 
u uw lidmaatschap bij uw coöperatie moeten overdragen. 

Wanneer u dit niet doet blijft u verplicht de maandelijkse kosten aan Midden-BrabantGlas te 
betalen, ondanks de verkoop van uw woning/bedrijfspand. 
 
<Lees verder> 
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