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1" ;5 wordt binnenkort nog

~ .een verbinding gemaakt
,~~ Alphens Nieuwblad, donderdag 17 juli 2003, pagina 1 en 3 ; met een antenne op de

c Hooglandsekerk in Leiden
~ -zodat Woubrugge meer-

-' ' I~ Draadloos dereverbindingen krijgt
met het netwerk. Binnen

Ook pi a n ne ni nte rn et in Woubr~.gge ~omen ver-
moedeliJk drie knooppun-

d d I J b d .ten bij die weer onderling

voor raa OO5 aco swou e metelkaarwordenver-

Vervolg van pagina I bonden. ."Zo ontstaat er"
Hoewel de aanle van een een honingraatstructuur ,

..
AI 9 I U ' b d' hetwerk in de dorpen van egt Itten ogaar Uit.

Int er net I n p hen jacobswoude eenvoudiger "De computer r~ge!t en

is dan in Leiden omdat verdeelt de verbindingen
Door Ewout van der Dussen daar geen hoogbouw is over de verschillende ka-

jACOBSWOUDE/ALPHEN -Door een geslaagde proef zullen belangstellenden' nalen. Via een grotere
met een draadloze verbinding van Alphen naar Leimui- nog wel even geduld structuur worden de dor-

den is het WiFi-netwerk (WiFi = wireless/draadloos fide- moeten hebben De init'a- pen met elkaar verbon-

lity) in jacobswoude weer een stap dichterbij gekomen. tiefnemers vere.nigd in ~e den,"
Vorige week werd het signaal vanaf een richtantenne op stichting Wireless jacobs- Het netwerk zal, als alles
een flat aan de Zegerplas goed ontvangen op de toren woude willen eerst het volgens plan verloopt, vol-
van de kerk in de Dorpsstraat in Leimuiden. compl~te netwerk aanleg- doen aan de wens van

gen met verbindingen veel mensen en bedrijven
Ee~d~~ deze m~an,d is al een e~ onder andere restaurants naar Leiden en Alphen en voor ~en snelle e~ g~ed-

defmltleve verbinding gemaakt die als service voor hun klanten daarna pas een proefpe- kope Internetverbinding,
tussen Woubrugge en het Leid- een zogenaamde hotspot heb- riode draaien met een be- maar de mogelijkheden
se WiFi-netwerk.Ais het Leidse ben, zodat klanten op het ter- perkte groep deelnemers. van een WiFi-netwerk
netwerk binnenkort .officieel ras bijvoorbeeld met hun lap- De verbinding met Leiden gaan nog veel verder. Zo

wordt aangesloten op Int~rnet, top hun e-mail kunnen wordt verzorgd door een k~nnen er rechtstreekse
kan ook Woubrugge profiteren afhandelen, Inmiddels hebben antenne op het dak van videobeelden worden ver-
~an deze s~ell~ en goe~kope ook particulieren het systeem een woning aan de Veld- zonden en ontvangen, is

Internetverbinding. Ook In AI- ontdekt om in en rond het huis b.es in W bru e 'nod het netwerk een alterna-
h ' '1 ".' fddl I ou gg, e f dh 'd '

(kp en IS een, nog prl , Initiatie raa oos online te zijn. Voor Veldbies' genoemd. Node tie voor e UI Ige vaa
voor de aanleg van een WiFi- zo'n verbinding dient de com- is de techn'sche t rm dure) kerktelefoon en is

.netwerk. Via hun website, wire- puter wel voorzien te zijn var} voor een k~OPPU~t dat het netwerk ook geschikt
lessalphen.nl, zoekt Wireless een WiFi-kaartje en een kleine bestaat uit een kleine voor scholen. De opzet
Alphen contact met mensen antenne, Een netwerk in een computer met e of van de stichting Wireless
di~ ~it, initiati~f willen steunen. stad of dorp gaat nog wel een meerdere anten~;s. Door jacobswoude is dat de
WIFI IS ontwikkeld als draad- paar stappen verder. Zo heeft een richtantenne heeft aanleg van het hoofdnet-

lo~s netwerk ~,et hoge snel- Wireless Leiden in de sleutel- 'node Veldbies' een per- werk wor~~ gefinancierd
held voor bedriJven met veel stad al een aantal zenders op manente verbinding met door bedriJven en de 10-
computers om kosten te be- hoge gebouwen gezet, die als 'node jacob' dat op de kale steunpunten door
sparen op ingewikkelde en du- knooppunten fungeren. dertiende v~rdieping staat particulieren. Over kosten
re kabelnetwerken. Verder zijn Lees verder op pagina 3 van een flat aan de Tore -van deelname wil Uitten-

molen in de Leidse Me-n bogaard zich nog niet uit-
renwijk. Een kleine anten- laten, .beha!ve dat h~t niet,
ne staat gericht op de z~als In Lelden, gratis zal
hervormde kerk aan de ziJn. In deze stad wordt de

Comriekade en een rond- internetverbindingge-
straler moet in een kring sp.ons.ord, Hoewel ,de
van drie tot vierhonderd stlchtmg zonder WInstoog-
meter zorgen voor de merk werkt, moet het
ontvangst door belang- netwerk wel professioneel

.0" stellenden in de buurt, onderhouden w~rden en

dat kost natuurliJk geld.
HOnin g raat Het initiatief heeft tot, nu

toe al veel medewerking

Volgens Henk Uittenbo- gekregen, zo mogen de
gaard voorzitter van de kerktorens van Woubrug-
stichting Wireless ja~obs- ge, .Rijnsaterwoude en Lei-

woude, is het toeval dat mulden van de gemeente
de woning een zichtver- jac~bswoude worden ge-
binding heeft met de flat brulkt voor het plaatsen
in de Merenwijk, eerder v~n, vanaf de straat on-
was er een test gedaan zichtbare, antennes. Infor-
vanuit de Merenwijk naar matie over het netwerk in
de toren van de hervorm- jacobswoude is te vinden

de kerk. Vanaf die toren op de site www.wireles-
! -" sjacobswoude.nl.
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