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FREEDOM INTERNET  
de nieuwe provider op Midden-BrabantGlas  
 

Veel leden vroegen om een uitbreiding van het aantal 
consumentenproviders op het netwerk van Midden-
BrabantGlas. Met veel genoegen zullen wij binnenkort Freedom 
Internet op ons netwerk verwelkomen.  
 
Freedom Internet is ontstaan op initiatief van een actiegroep die 
voor Nederland de meerwaarde van XS4ALL wilde behouden, 

nadat KPN besloot dit bedrijf op te gaan heffen. We spreken met Anco Scholte ter Horst, die 
vanaf begin 2020 leiding geeft aan een team van 18 personen. 
 

<lees verder> 
 

WIFI-TIPS  WAT KUN JE DOEN WANNEER HET BETER ZOU MOETEN? 
 

Veel apparaten in huis zijn via een draadloos netwerk (wifi) aan 
internet verbonden. Consumenten geven vaak aan dat ze 'traag 
internet' hebben, maar bedoelen dan dat ze last hebben van 'trage 
wifi'. Het Wifi wordt echter niet door Midden-BrabantGlas aan de 
leden geleverd maar door uw provider of zoals nu door nagenoeg 
elke provider wordt toegestaan, een door uzelf aangeschafte 
router met daarin Wifi.  
Bij een draadloos netwerk is het bereik beperkt tot enkele 
tientallen meters vanaf de wifi-zender in de router of wifi-modem. 
Hoe verder weg van de zender, hoe zwakker het signaal en de 
netwerksnelheid. Bovendien is de kans op verstoring van het 

draadloze signaal groot, door muren, plafonds en andere obstakels. Lees hier een aantal tips ter 
verbetering. 

<lees verder> 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

 

 

NIEUWSBRIEF 

https://www.midden-brabantglas.nl/2021/04/25/freedom-internet/
https://www.midden-brabantglas.nl/2021/05/13/wifi-tips/


 
 
 
 
 

HOE HELPEN STUDENTEN ONS OM ONZE IDEALEN TE 
VERWEZENLIJKEN? 
 

De coöperatie Midden-BrabantGlas heeft naast het 
exploiteren van een supersnel glasvezelnet ook het 
verhogen van de leefbaarheid in het buitengebied als 
doelstelling. Maar wat betekent dit en hoe kunnen we hier 
stappen in zetten. Soms komt er een kans voorbij waarbij de 
jongere generatie daarvoor met mooie suggesties komt.  

 
Bestuurskunde studenten van Avans Hogeschool hebben onder begeleiding van een tweetal 
docentonderzoekers door gesprekken met leden, maar ook met andere glasvezel 
coöperaties mogelijke ideeën getoetst. En hun conclusies daarna in een onlinepresentatie 
uiterst professioneel gedeeld met de leden van de werkgroep Leefbaarheid. 
<lees verder> 
 

OPPASSEN VOOR TOENEMENDE CYBERCRIME 
 
Haast dagelijks is er in de media weer een bericht te lezen over steeds slimmere 
manieren waarop criminelen ons digitaal belagen. Onze huisbankier deelde in een 
seminar een aantal tips en fraudevoorbeelden met ons. Het kan zeker geen kwaad 
om er kennis van te nemen.  
 

<lees verder> 
 

KENNIS MAKEN MET EEN ZAKELIJKE PROVIDER: TOWN 
 

In dit artikel kunt u kennis maken met een van de zakelijke 
providers op het netwerk van Midden-BrabantGlas. Michel 
Oortgijs van TOWN vertelt ons meer over zijn bedrijf dat al 
sinds 2004 gespecialiseerd is in de levering van internet 
dataverbindingen aan zakelijke klanten. Het van oorsprong 
Tilburgse bedrijf is nu in Breda gevestigd, maar is historisch 

sterk vertegenwoordigd in Tilburg en de Brabantse regio, maar ook in de rest van Nederland 
zijn klanten te vinden.  
<lees verder> 
 

 
 

https://www.midden-brabantglas.nl/2021/05/14/hoe-helpen-studenten-ons-om-onze-idealen-te-verwezenlijken/
https://www.midden-brabantglas.nl/2021/05/15/oppassen-voor-toenemende-cybercrime/
https://www.midden-brabantglas.nl/2021/05/16/kennis-maken-met-een-zakelijke-provider-town/
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