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Gratis waardebepaling?Huis verkopen?

Wilt u ook wekelijks uw 
potentiële klanten 

prikkelen?
Bel Stan Broeders:

06 - 2149 9110

De sfeer van school De Bron was 
heel erg gezellig. Ook was het een 
gezond schoolontbijt. En het was 
best speciaal dat de burgemees-
ter er was. Maar jammer genoeg 
kwam de burgemeester niet in 
de klassen! Maar er waren wel 2 
kinderen uit alle klassen die met 
de burgemeester mochten  mee 
eten. De gouden tip van de burge-
meester was: een boterham met 
kaas en appelstroop! En de wet-
houder was er natuurlijk ook bij. 

De burgemeester zei: je moet 
altijd ontbijten want dat geeft je 
energie en je begint je dag goed. 
Iedereen genoot van het lekke-
re eten! En het was super lek-
ker maar toch er stonden geen 
zoetigheden op tafel. Omdat de 
school en de burgemeester het 
belangrijk vinden dat er gezond 
gegeten wordt. En twee van die 
kinderen waren wij: Bram Ade-
laar en Pieter Maas. we zitten 
ook in de jeugdgemeenteraad.

Op donderdag 9 november vond op Basisschool de Bron het Nationaal 
Schoolontbijt plaats. Bram en Pieter, die ook namens de Bron in het 
Jeugdgemeenteraad zitten, hebben gezellig met de Burgemeester ont-
beten en schreven daar onderstaand stukje over. Het was een leuke 
en lekkere ochtend! 

Schoolontbijt met de 
burgemeester op De Bron 

 s Bram (links) en Pieter van BS De Bron.

Bij voldoende belangstelling is 
het mogelijk om ook in de kern 
van Riel een glasvezelnetwerk 
aan te leggen. Om de animo hier-
voor te peilen zal er op dinsdag 
28 november om 20:00u een in-
formatiebijeenkomst plaatsvin-

den in De Leybron te Riel.
Voor commerciële organisaties 
zijn de kleine kernen meestal 
niet aantrekkelijk genoeg om 
grote investeringen te doen. De 
bekende telecombedrijven heb-
ben al aangegeven nog minimaal 

te investeren in hun bestaande 
netwerken in Riel en ze gaan 
zeker geen glasvezel aanleggen.
Wilt u toch over snel internet 
kunnen beschikken in uw huis 
en daarmee klaar te zijn voor de 
toekomst, grijp dan nu uw kans 
om tegen aantrekkelijke voor-
waarden deel te nemen in een 
coöperatieve aanpak.
Benieuwd naar de mogelijkhe-
den? Kom dan op 28 november 
2017 naar de informatiebijeen-
komst in de Leybron.

GilzeEnRijenGlas en Midden-Brabantglas zijn coöperaties, die samen 
met nog 3 andere coöperaties op dit moment bezig zijn met de aanleg 
van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Midden-Brabant. 
Zo zijn de buitengebieden van Gilze, Rijen, Molenschot, Riel, Alphen, 
Chaam, Ulvenhout AC en het westelijke deel van Tilburg al van snel 
internet voorzien: minimaal 100Mbit/s oplopend tot 1.000Mbit/s. 

Glasvezel in de kern van Riel?
JA, HET KAN ALS WE HET SAMEN DOEN!

 s De jeugd heeft de toekomst

NIEUWE TECHNIEKEN OP 
HET GEBIED VAN VEILIGHEID, 
ZORG EN WELZIJN
Terwijl er hard gewerkt wordt 
aan de aanleg van het glasvezel-
netwerk kan er nu nagedacht 
gaan worden over de ontwikke-
lingen rondom veiligheid, zorg 
en welzijn die over dit netwerk 
aangeboden kunnen worden. 
Van huis uit inloggen op het be-
drijfsnetwerk, trainingen volgen 
vanuit thuis. Het enige dat je no-
dig hebt is een computer met 
snel en stabiel internet en de 
kennis over hoe het werkt. In de 
media wordt ook veel gesproken 
over bijvoorbeeld nieuwe tech-
nieken van zorg op afstand. Voor 
deze zogenaamde telezorg is snel 
internet noodzakelijk. En het 
koppelen van brandmelders en 
beveiligingscamera’s aan je tele-
foon is al de gewoonste zaak van 
de wereld, maar is ook alleen ef-

fectief met snel en betrouwbaar 
internet wat glasvezel dus biedt.

LANGER THUIS WONEN
Maar de glasvezelcoöperatie wil 
nog een stap verder gaan. Glasve-
zel en de gehele digitale wereld 
daarachter heeft ongekende en 
onbekende mogelijkheden die 
deze coöperatie graag met lo-
kale partners wil verkennen en 
waar mogelijk faciliteren. Denk 
bijvoorbeeld aan telezorg.
Een tablet waarmee ouderen da-
gelijks kunnen beeldbellen. Dit 
kan het gevoel van eenzaamheid 
verkleinen en tegelijk ook het ge-
voel van veiligheid vergroten. En 
denk aan medische mogelijkhe-
den, een slim horloge kan dage-
lijks hartslag en lichaamstempe-
ratuur meten waardoor iemand 
24 uur per dag automatisch in de 
gaten gehouden kan worden in 
zijn eigen vertrouwde omgeving.

WETHOUDER J VAN DEN BRAND
Tijdens de ondertekening van 
het instemmingsbesluit van 
de gemeente Haaren gaat wet-
houder J van den Brand in op 
de toegevoegde waarde van het 
glasvezelnetwerk in het buiten-
gebied voor de leefbaarheid en 
samenhang. Ook staat een pilot 
om ouderen langer en veiliger 
thuis te kunnen laten wonen op 
de agenda. Het is dé gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en infor-
meel te verkennen welke stap-
pen de coöperatie samen met 
organisaties zou kunnen zetten 
om uiteindelijk de leefbaarheid 
van bewoners op het platteland 
te kunnen vergroten. Zij ontmoe-
ten geïnteresseerden graag op 
23 november aanstaande vanaf 
16.00u bij de Hemelrijksche Hoe-
ve in Biezenmortel.

DENK U OOK MEE?
De coöperatie heeft de ambitie 
om een netwerk op te zetten van 
mensen en organisaties die zich 
in hun dagelijks leven en/of in 
hun werk bezighouden met het 
onderwerp leefbaarheid. Van-
uit dit netwerk kunnen wensen 
inzichtelijk gemaakt worden 
en kan een vertaalslag gemaakt 
worden naar de mogelijkheden 
in de praktijk. Bent u geïnteres-
seerd in dit onderwerp? Meld u 
dan aan voor deze startbijeen-
komst via GroenewoudGlas@
midden

Coöperatie GroenewoudGlas brengt met het glasvezelnetwerk de 
wereld een stukje dichterbij op het platteland, wat bijdraagt aan 
een verhoging van de leefbaarheid in het buitengebied. De keuze om 
te gaan wonen op het platteland is voor veel mensen heel logisch. 
Er is veel rust, ruimte en sociale cohesie. Maar een woning zonder 
goed internet is voor jongeren niet aantrekkelijk, daar is thuiswer-
ken onmogelijk en als je niet of beperkt mobiel bent zijn winkels, 
de huisarts, de apotheek, allemaal een stukje verder weg en ook de 
sociale contacten worden moeizamer. Maar wat zijn dan die ongeken-
de en onbekende mogelijkheden die het glasvezelnetwerk van deze 
coöperatie kan gaan faciliteren? Donderdag 23 november, tijdens de 
ondertekening van het instemmingsbesluit van de gemeente Haaren 
door wethouder J van den Brand, wordt een start gemaakt met een 
vertaalslag naar alle mogelijkheden in de praktijk. 

Glasvezelcoöperatie brengt 
meer dan alleen snel internet

LOKALE PARTNERS GEZOCHT OM MOGELIJKHEDEN VAN DE DIGITALE WERELD TE VERKENNEN

Afgelopen vrijdag mochten we 
de prijs: een oerdegelijke Le 
Creuset braad/stoofpan van 24 
Ø t.w.v.€ 249,00, overhandigen 
aan een hele blije klant. 
De inhoud van de Giant pan was 
35 Liter en werd exact geraden.
Tilburgseweg 88A
013-5348796
www.mimikokenentafelen.nl

Le Creuset WIN actie bij 
Mimi koken en tafelen in Goirle

 s Mimi overhandigt de pan 
aan een blije winnaar

Koor en orkest van Stichting 
Bachcantates Tilburg brengen 
deze zondagmiddag een concert 
met twee cantates en een motet 
van J.S. Bach. 

Het gaat om BWV 52 Falsche 
Welt, dir trau ich nicht; BWV 
163 Nur jedem das Seine en BWV 

230 Lobet den Herrn, alle Heiden 
(motet).
Solisten zijn: 
Bepke Keersmaekers, sopraan
Janneke Vis, alt 
Gert-Jan Verbueken, tenor
Joris van Baar, bas
Entreebijdrage naar draag-
kracht, richtprijs €10,-.

Arjan van Baest dirigeert op zondag 26 november 2017 om 16.30 uur 
een concert in de Heikese Kerk, Stadhuisstraat in Tilburg. 

Concert 
Bachcantates 
Tilburg

 s Bepke Keersmaekers, sopraan


