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TERUGBLIK OP VIER ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
 

Ondanks de coronamaatregelen, hebben in september 
de coöperaties Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas, 
Groenewoudglas en LangstraatGlas hun jaarlijkse 
Algemene Ledenvergaderingen gehouden. 
Naast de formele eigen agendapunten, zoals 
jaarrekening en bestuursverkiezing, werden ook de 
samengevoegde cijfers van Midden-BrabantGlas over 
2019 gepresenteerd.  

 
De aanleg van het netwerk werd begin 2019 nagenoeg afgerond. Vanaf die tijd waren de 
inkomsten uit het netwerk op het gewenste niveau. Het resultaat van Midden-BrabantGlas 
Groep (alle vier de lokale coöperaties en Midden-BrabantGlas) over 2019 was dan ook 
positief. De meerjarenplanning laat nog steeds een positief beeld zien. De verwachting is nog 
steeds dat de bankschuld een aantal jaren eerder dan voorzien kan worden afgelost.  
 
<lees verder> 
 

KIJK WAT U WILT EN WANNEER U MAAR WILT, WAT IS STREAMEN? 
Het gemak van interactieve TV via het internet  

 
Toen in de jaren 50 van de vorige eeuw de eerste tv's in 
de woningkamers verschenen was het heel makkelijk. U 
keek analoog naar Nederland 1 en dat was het. Jaren 
later verscheen Nederland 2 en nog jaren daarna pas 
Nederland 3. Met een beetje geluk had u ook een 
aantal Duitse en Belgische zenders op uw scherm. Eind 
jaren 80 veranderde het tv-(en radio)landschap met de 
komst van commerciële televisiezenders zoals RTL en 
SBS. Er kwamen veel kanalen bij; ook kanalen die je 
nooit bekeek.  

 
 
 
 

 
 

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

 

 

NIEUWSBRIEF 

https://www.midden-brabantglas.nl/2020/11/10/terugblik-op-vier-algemene-ledenvergaderingen-2/


 
 
 
 
Digitaal signaal 
Met de komst van de kabel en later glasvezel, stapte we over van analoge op digitale tv en radio. 
Vanaf dan kopen we ons pakket met TV-, en radiozenders bij een provider. Via de glasvezel wordt het 
digitale signaal gezonden naar een onbeperkt aantal tv’s in de woning. Alleen Trined kan ook nog 
uitzenden via het zogenaamde DVB-C-signaal. Een coaxkabel geeft dit DVB-C-signaal door aan een of 
meerdere tv’s in uw woning.  
 
<lees verder> 

HET NUT VAN GLASVEZEL VOOR UW VEILIGHEID 

Samenwerking tussen Midden-BrabantGlas en Camera Observatie Nederland BV (CON)  

CON is een beveiligingsbedrijf dat dagelijks vanuit een 
observatieruimte op heel veel monitoren de omgeving 
van haar klanten in de gaten houdt. Door gebruik te 
maken van camera’s die op verschillende plekken hangen, 
houdt CON toezicht op bedrijventerreinen, gebouwen, 
winkels en particuliere woonhuizen. Hiervoor gebruikt 
CON camerasystemen die gekoppeld zijn aan hun 
observatieruimte. De observatieruimte is voorzien van 
software die steeds meer kan vastleggen, waardoor de 
observaties steeds nauwkeuriger worden. Als er zich een 

calamiteit voordoet, neemt CON direct contact op met de politie, een alarm-opvolgingsdienst of de 
contactpersoon van de organisatie zelf.  

<lees verder> 

KABELSCHADE? EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK 
 
Een melding op de buurtapp: “mijn internet doet het niet. 
Hebben anderen er ook last van?” 
Dat zou ook zo maar eens bij u in de buurt kunnen 
gebeuren. Al snel wordt dan geroepen dat de provider het 
laat afweten. Maar wat als er echt schade is aan de kabel?  
 
Een voorbeeld uit de praktijk. 
In opdracht van het waterschap werden in een sloot in het 
buitengebied nieuwe duikers gelegd. Bij een zijweggetje 
gebeurde het dat de kraanmachinist niet oplette en zo maar 
twee meervoudige glasvezels voor de internetverbinding 
van 10 van onze leden verderop kapottrok.  

<lees verder> 

BESTUURSWISSELING BIJ MIDDEN-BRABANTGLAS 
 

In het bestuur van Midden-BrabantGlas is Johan Martens als 
vertegenwoordiger van GroenewoudGlas opgevolgd door 
Chrétien Bergmans. In het dagelijkse leven is hij manager van 
de Post Master-opleidingen Techniek bij Avans Hogeschool. 
 
Chrétien is al twee jaar bestuurslid van GroenewoudGlas met 
in zijn portefeuille extra aandacht voor de werkgroep 
Leefbaarheid. In het bestuur van Midden-BrabantGlas zal hij  

https://www.midden-brabantglas.nl/2020/11/13/kijk-wat-u-wilt-en-wanneer-u-maar-wilt-wat-is-streamen/
https://www.midden-brabantglas.nl/2020/11/11/het-nut-van-glasvezel-voor-uw-veiligheid/
https://www.midden-brabantglas.nl/2020/11/16/kabelschade-een-voorbeeld-uit-de-praktijk/


 
 
 
de portefeuille van secretaris overnemen van Jos Rijvers, de voorzitter van Baarle-NassauGlas. Het 
penningmeesterschap wordt met het vertrek van Johan overgenomen door Eugène Kuis, de 
voorzitter van LangstraatGlas. 
 
<lees verder> 

 

DOOR SAMENWERKING TOCH GLASVEZEL IN HERPT 
 

Het is een initiatiefgroep van acht personen in Herpt 
gelukt om in exact vier weken tijd voldoende mensen 
en middelen te verzamelen om in coöperatief verband 
glasvezel aan te leggen. Hoe ze dat hebben gedaan, 
vertellen Esther Dirks en Richard Zoet, twee van de 
initiatiefnemers. 
 
In juni maakte Delta Fiber Netwerk bekend dat zij bij 
voldoende deelname glasvezel zouden aanleggen in een 

aantal kleine kernen van de Gemeente Heusden, waaronder Herpt. “Delta Fiber Nederland 
gaf veel informatie via folders en brieven, maar het was eens hele puzzel om te achterhalen 
wat de maandelijkse kosten zouden worden voor een aansluiting” zegt Esther Dirks. 
 
<lees verder> 

NIEUW TELEFOONNUMMER LEDENSERVICE 
 
Begin september is Midden-BrabantGlas over gegaan naar 
een meer gestroomlijnde werkwijze van haar ledenservice. 
Zo is op de website de mogelijkheid gecreëerd om via een 
email-invulformulier meer gericht vragen te kunnen stellen. 
De vragen of opmerkingen komen zo sneller terecht bij 
diegenen die hierop antwoord willen geven. 
 
Tegelijkertijd is ook het telefoonnummer van de ledenservice 
gewijzigd in  
 

026 3736972 
 

Dit telefoonnummer staat ook vermeld in de website en op de facturen van Midden-BrabantGlas. 

https://www.midden-brabantglas.nl/2020/11/17/bestuurswisseling-bij-midden-brabantglas/
https://www.midden-brabantglas.nl/2020/11/15/door-samenwerking-toch-glasvezel-in-herpt/
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