
de Glasvezelkrant
Goed nieuws voor jou!

Supersnel en stabiel, ook in de toekomst! 

Wij zijn Glasvezel buitenaf en willen graag glasvezel 

aanleggen in Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Stampers-

gat, Kruisland, De Heen en Lepelstraat. Als het aan ons 

ligt zijn glasvezel en haar voordelen voor iedereen in 

Nederland toegankelijk. En daarom starten we nu een 

campagne bij jou in de buurt! 

Meer dan ‘gewoon goed’

Dat een goede internetverbinding belangrijk is vinden 

we logisch. Maar toekomstige ontwikkelingen vragen 

om meer dan ‘gewoon goed’. Of het nou gaat om 

eenvoudig tv-kijken, internetten en bellen of om zorg 

op afstand, virtual reality en gamen: glasvezel verzekert 

ons altijd van een supersnelle verbinding met de hoogste 

kwaliteit en stabiliteit. Ongeacht de capaciteit en zonder 

storingen. Het maakt ons klaar voor de toekomst.

Ervaring 

We hielden al 40 succesvolle glasvezelcampagnes 

in Nederland, waaronder in het buitengebied van 

Brabantse Wal en Halderberge. Daar koos maar liefst 

71,5% van de inwoners vorige zomer voor glasvezel. 

De aanleg hiervan start begin april. We hebben beloofd 

om terug te komen voor de kleine kernen in Brabantse 

Wal en Halderberge. Dat moment is nu aangebroken! 

We gebruiken onze ervaring graag om ook jouw dorp 

aan te sluiten op ons supersnelle glasvezelnetwerk. 

Hoe dat werkt? Dat vind je in deze Glasvezelkrant. 

Lees hier alles over glasvezel, de voordelen, de 

infomarkten die we organiseren en nog veel meer!

Meld je aan voor 6 mei en profiteer van alle 

voordelen die glasvezel te bieden heeft.

“Met glasvezel blijft
de leefbaarheid op peil.”

“We kunnen niet meer zonder snel internet, 

zeker niet richting de toekomst. Met glasvezel 

kunnen we de leefbaarheid van ons dorp op 

peil houden.”

Piet de Jong, bewoner

Glasvezel in 
Brabantse Wal
en Halderberge
Samen zijn we klaar voor de toekomst

Meer 
weten?

Bezoek onze infomarkt. 
Kijk op de achterzijde 
voor meer informatie



Piet de Jong woont in De Heen. Als voorzitter van stichting 

Leefbaarheid De Heen probeert hij ervoor te zorgen dat iedereen 

fijn en lekker kan wonen. En daar draagt glasvezel aan bij!

Piet is blij dat Glasvezel buitenaf zich heeft gemeld in zijn dorp. “We 

kunnen niet meer zonder snel internet, zeker niet richting de toekomst. 

Met glasvezel houden we de leefbaarheid van ons dorp op peil.” Hoewel 

Piets huidige internetverbinding oke is, werkt het niet altijd optimaal. 

“Het uploaden van films mag gerust wat sneller. Als ik mag geloven wat 

men zegt over glasvezel, bestaat er niets snellers en beters.” 

Volgens Piet is het nu of nooit. “Deze mogelijkheid komt nú voorbij. 

Je kunt zonder extra kosten glasvezel in je huis te laten aanleggen. 

Het is toch zonde als je deze kans niet pakt en over 10 jaar spijt hebt 

dat je niet hebt meegedaan?” Hij roept dan ook iedereen op in De 

Heen en de omliggende dorpen om zich vooral aan te melden en een 

glasvezelabonnement af te sluiten.

“Deze mogelijkheid komt nú 
voorbij. Pak deze kans!”

Piet de Jong, De Heen

Wie is Glasvezel buitenaf?

Glasvezel buitenaf is een professionele organisatie met veel ervaring in 

het aanleggen van glasvezel. In 2015 begonnen we met de aanleg van 

glasvezel in het buitengebied. Inmiddels zijn we 4 jaar en 40 glasvezel-

campagnes verder. In Nederland kunnen al meer dan 150.000 adressen 

beschikken over snel internet via ons glasvezelnetwerk. 

Meer dan het buitengebied

En we gaan door! We breiden ons werkveld uit naar kleine kernen. Want 

ook daar is de behoefte aan een stabiel netwerk groot. Snel internet voor 

iedereen in Nederland: dát is onze ambitie. Heel Nederland moet klaar 

zijn voor de toekomst… daar gaan we samen voor! 

Supersnel online

Even een stap terug. Want wat is glasvezel eigenlijk? Glasvezel is een dunne, 

sterke draad van glas. Dankzij dit materiaal is het mogelijk om signalen 

over grote afstanden te versturen. Bijvoorbeeld oneindige hoeveelheden 

data. Glasvezel is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld coax en ADSL, stabiel en 

supersnel. Overbelasting van het netwerk en storingen zijn verleden tijd. 

Downloaden en uploaden gingen nog nooit zo makkelijk! Met glasvezel 

ben je altijd verzekerd van een verbinding met de hoogste kwaliteit.

Lokale aanpak

Wij geloven in een aanpak ‘van onderaf’ om het gezamenlijke doel 

te bereiken: toekomstbestendigheid door de aanleg van glasvezel. 

Daarom werken we samen met inwoners, ambassadeurs, lokale 

overheden, initiatiefgroepen, dorpsraden, verenigingen en lokale 

verkopers. 

71,5% van het buitengebied koos voor Glasvezel buitenaf

Vorig jaar was de glasvezelcampagne in het buitengebied van 

Brabantse Wal en Halderberge een succes. Met dank aan 70 

enthousiaste ambassadeurs koos maar liefst 71,5% van de bewoners 

voor glasvezel. 

Het is tijd voor de kernen

Zoals beloofd komen we terug voor de kleine kernen. Want ook daar 

is de behoefte aan een snelle en stabiele verbinding groot. Daarom 

krijgen de inwoners van Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Stampersgat, 

Kruisland, De Heen en Lepelstraat nu een kans.

Maatschappelijke vooruitgang 

Winkels die sluiten in kleine kernen, bedrijven of jonge gezinnen die 

zich niet meer willen vestigen of ouderen die niet meer thuis kunnen 

wonen. Naast afstand of bereikbaarheid, speelt het ontbreken van 

stabiele internet hierin vaak een grote rol. Glasvezel biedt deze stabiele 

verbinding en zorgt daarmee voor maatschappelijke vooruitgang.
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Binnenkort ook glasvezel 
in de kleine kernen 
van Brabantse Wal en 
Halderberge?

Piet de Jong, inwoner 
van De Heen, vertelt...

Samen voor glasvezel!



Hoe krijg je glasvezel?

De voordelen van glasvezel

Keuzevrijheid: 5 dienstaanbieders

In elk van de zes kleine kernen moet minimaal 35% van de inwoners zich vóór 6 mei 2019 aanmelden voor glasvezel. Aanmelden doe je door een 

glasvezelabonnement af te sluiten bij één van de vijf dienstaanbieders. Is in jouw kern 35% gehaald, dan gaan we aanleggen. Eerst bepalen we samen 

waar de aansluiting moet komen. Daarna kan de schop in de grond en sluiten we het glasvezelnetwerk aan!

Wij leggen een open glasvezelnetwerk aan waarop verschillende partijen hun diensten kunnen aanbieden. Je kunt nu kiezen uit de vijf onderstaande 

dienstaanbieders. Zij hebben verschillende pakketten die passen bij elke situatie. Volop keuze dus! Meer weten? Bezoek de Glasvezel infomarkt. Of bekijk 

alvast de websites!

Supersnel en 
stabiel internet

Met glasvezel beschik je over 

je eigen aansluiting. Je hoeft 

jouw verbinding met niemand 

te delen en hebt nooit last van 

digitale spitsuren en storingen. 

Zo is jouw verbinding altijd 

snel en stabiel.

Aanleg naar
jouw huis

Upload = download

Met glasvezel is de upload-

snelheid gelijk aan de down-

loadsnelheid. Waar uploaden 

bij andere verbindingen vaak 

wel 20 keer langer duurt dan 

downloaden, is dit bij glasvezel 

gewoon gelijk. Wel zo handig... 

en snel!

Aansluiting van
de apparatuur

Waar voor je geld

Voor glasvezel ben je net 

zoveel geld kwijt als voor je 

huidige abonnement, maar 

dan mét de voordelen van 

glasvezel. Daarnaast zorgt een 

glasvezelaansluiting vaak voor 

een meerwaarde op je woning. 

Een slimme keuze dus!

Gebruik van 
glasvezel

Klaar voor de toekomst

Steeds meer dagelijkse en 

toekomstige ontwikkelingen 

vragen om een goede verbin-

ding. Denk bijvoorbeeld aan 

studeren, gamen, Netflixen, 

zorg op afstand, beveiliging, 

virtual reality en kunstmatige 

intelligentie. Glasvezel kan 

oneindige hoeveelheden data 

aan. Daarmee ben je klaar 

voor de toekomst!

 

Aanmelden bij
dienstaanbieder

Liesbeth Koers
“Als je ziet wat er technisch allemaal is veranderd de afgelopen twintig jaar, dan geloof ik dat er de 

komende twintig jaar minstens zoveel stappen worden gemaakt. Met glasvezel kunnen we deze 

ontwikkelingen makkelijk bijhouden.”

www.buitengewoonglasvezel.nl www.deltaglasvezel.nl www.fiber.nl/glasvezel-buitenaf www.heldenvan.nuwww.cbizz.nl/glasvezelbuitenaf
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Volg ons op Facebook en meld je daar aan voor onze nieuwsbrief via ‘Registreren’ 
     facebook.com/GlasvezelBrabantseWalenHalderberge

Kom naar de
Glasvezel infomarkt

Tijdens de Glasvezel infomarkt kom je alles te weten over glasvezel! 

We geven een presentatie over onszelf, de voordelen van glasvezel 

en alles wat daarbij komt kijken. Sla je de presentatie liever over? 

Geen probleem, want er is volop ruimte om je bij verschillende 

kraampjes te laten informeren of om vragen te stellen. Bijvoorbeeld 

over toekomstmogelijkheden, de dienstaanbieders en de verschillende 

glasvezelabonnementen. In elk van de zes kernen organiseren we een 

infomarkt. Kom dus langs waar en wanneer het jou uitkomt! 

Hoe laat?

19.00 - 21.30 uur: Inloop en infomarkt

19.30 - 20.30 uur: Presentatie

LET OP: alleen in Dinteloord zijn er afwijkende tijden: 

16.00 - 21.30 uur: Inloop en infomarkt

16.30 - 17.30 uur: Presentatie

19.30 - 20.30 uur: Presentatie

Wanneer?

Maandag 11-03 / De Heen
Gemeenschapshuis De Stelle

Dorpsweg 57 

4655 AB De Heen

Dinsdag 12-03 / Stampersgat
Dorpshuis De Steiger

Havenstraat 2 

4754 BE Stampersgat

Donderdag 14-03 / Dinteloord
Dorpshuis Dinteloord

Westvoorstraat 3

4671 CC Dinteloord

Maandag 18-03 / Nieuw-Vossemeer
Het Wagenhuis

Hoogte 15 t/m 19

4681AB Nieuw-Vossemeer

Dinsdag 19-03 / Kruisland
Café - Partycentrum “Koch” 

Molenstraat 120

4756 BH Kruisland

Donderdag 21-03 / Lepelstraat
Gemeenschapshuis St. Antonius

Kerkstraat 84

4664 BS Lepelstraat

Start 
campagne

21-02
kleine kernen 

Brabantse Wal en 
Halderberge

T. 088 75 85 800
info@glasvezelbuitenaf.nl
www.brabantsewalenhalderberge.glasvezelbuitenaf.nl

Agenda glasvezel

Start
Glasvezel infomarkten

11-03
De Heen

Deadline 
aanmelden

06-05
is 35% behaald?

Start
aanleg

01-10
vierde kwartaal 

2019

Altijd op de hoogte blijven?
Bezoek onze website 

en volg ons op Facebook!


