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TERUGBLIK OP ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
In september vonden de jaarlijkse algemene 
ledenvergaderingen plaats. Bestuurders legden 
verantwoording af over het gevoerde beleid en de 
jaarrekening over 2021. Wilt u meer weten over de financiële 
situatie van Midden-BrabantGlas: <lees verder>. 
 

 

EVEN VOORSTELLEN: HANS DE JONG 
Mijn naam is Hans de Jong (63) en sinds enige tijd met pensioen. 
Getrouwd en drie kinderen en 6 kleinkinderen.  
In mijn werkzame leven heb ik geruime tijd in het buitenland 
gewerkt voor een leasemaatschappij in treinen als commercieel 
directeur. Daarna ben ik zelfstandig consultant geweest en heb 
diverse projecten in binnen en buitenland gedaan met name in 
de aankoop en verkoop van treinen. 
Ik wil me graag inzetten als bestuurslid 
(secretaris/penningmeester) van de coöperatie en zal daarnaast 
trachten een bijdrage te leveren aan de doelstelling met 
betrekking tot leefbaarheid in het gebied van de coöperatie. 
 

 

STEEDS MEER MENSEN GEBRUIKEN LEEFSAMEN 
Ouderen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen. 
Om veilig langer thuis te blijven wonen is een goed 
alarmeringssysteem van levensbelang. Akkedeer B.V. heeft 
hiervoor een goed product in de markt gezet: Leefsamen. 
Midden-BrabantGlas heeft een mooi aanbod voor haar 
leden. Voor meer informatie over Leefsamen en het aanbod 
van Midden-BrabantGlas : <Lees verder>. 

 
 
 
 

 
 

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

 

 

NIEUWSBRIEF 

https://www.midden-brabantglas.nl/2022/09/30/terugblik-op-algemene-ledenvergaderingen/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/10/20/steeds-meer-mensen-gebruiken-leefsamen/


 
 
 

 
 

FREEDOM INTERNET GAAT LIVE OP MIDDEN-BRABANTGLAS 
Nieuwe internetprovider Freedom Internet actief op ons netwerk. 
Freedom Internet is een premium provider en opvolger van XS4all, 
een van de eerste klant gedreven providers van ons land bij de 
opkomst van het internet. Een mooie aanvulling op het aanbod van 
providers op ons collectieve netwerk. Wilt u meer weten over het 

aanbod van Freedom Internet: <lees verder>. 

 

WIFI PROBLEMEN OPLOSSEN   
 
Tijdens de algemene ledenvergaderingen in september hebben 
medewerkers van AVM, de leverancier van de Fritz!Box, onze leden 
geïnformeerd over de werking van WIFI in huis. Wij hebben deze 
informatie voor u kort samengevat: <lees verder>. 
 

 

KOSTEN VOOR NA-AANSLUITINGEN WORDEN VANAF 1 JANUARI 
2023 FORS HOGER 

 
Hebben uw buren al eens aangegeven dat zij ook op glasvezel 
willen overstappen? Geef hen dan de tip om dit nog voor het 
einde van het jaar aan te vragen. Het kan hen veel geld 
besparen. Waarom, dat leest u <hier>. 
 
 

 

DE PLANNEN VAN DE WERKGROEP LEEFBAARHEID BUITENGEBIED 
VOOR 2023  

Midden-BrabantGlas heeft als doelstelling, naast het beheren 
van een glasvezelnetwerk, het bijdragen aan de verbetering 
van de leefbaarheid in het buitengebied van Midden-
Brabant. De werkgroep Leefbaarheid Buitengebied zet zich in 
om deze doelstelling te realiseren. Wat de plannen van de 

werkgroep voor het komende jaar zijn: <lees verder>. 
 
 

Coöperatie GroenewoudGlas U.A.  
De Zaalt 3 W: midden-brabantglas.nl  
5059 AW Heukelom  E: groenewoudglas@midden-brabantglas.nl 

 
 
 
 

https://www.midden-brabantglas.nl/2022/11/01/freedom-internet-gaat-live-op-midden-brabantglas/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/11/15/wifi-problemen-oplossen/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/11/20/kosten-voor-na-aansluitingen-worden-vanaf-1-januari-2023-fors-hoger/
https://www.midden-brabantglas.nl/2022/11/22/de-plannen-van-de-werkgroep-leefbaarheid-buitengebied-voor-2023/
mailto:groenewoudglas@midden-brabantglas.nl
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