
Jeugdverenigingen hebben eigen draadloos internet -
09/12/2013

Sint-Truiden -

Jongeren van Truiense
jeugdverenigingen kunnen voortaan
met elkaar communiceren via hun
eigen draadloos internet. Negentien
jeugdverenigingen, verspreid op
acht locaties, kunnen nu gratis
surfen. Dat kan binnenkort ook
vanop de Grote Markt.

De stad werkt niet samen met commerciële internetproviders, maar wel met
Radio-Elektronica Club Sint-Truiden (RST) en Wireless Antwerpen. De brandweer
hielp bij de installatie van antennes en zendmasten. ‘Het grote voordeel van dit
systeem is de lage kostprijs. Er zijn geen abonnements- en aansluitingskosten. De
toepassing wordt met beveiligings- en gebruikerscodes uitgerust en kan enkel
gebruikt worden binnen de jeugdinfrastructuur.

‘De jeugdwerking heeft de naam van het netwerk zelf gekozen: Wifi4You(th) met
paswoord 3800’, zegt schepen Carl Nijssens (CD&V). ‘De jeugd kreeg de primeur
voor dit project. Voor jongeren is het gebruik van internet en sociale media
kinderspel. Voortaan kunnen ze in hun jeugdlokaal op een eenvoudige en
goedkope manier contacten leggen’, verduidelijkt schepen Hilde Vautmans (Open
VLD).

Bij de ingebruikneming van het netwerk in de lokalen van de Chiro Sint-Rita en de
Sint-Augustinusscouts konden de jongeren meteen de werking uittesten. Via
smartphones, pc’s en videobeelden volgden ze de voorstelling in hun lokaal. Ook
in andere jeugdlokalen in de stad waren de beelden te zien.

De Truiense radioamateurs werken al enkele maanden aan het plaatsen van de
installaties. Daarvoor werd ook de Truiense brandweer ingeschakeld. ‘Alle
jeugdlokalen zijn met elkaar verbonden en via het netwerk kunnen bijvoorbeeld
contacten vanuit een jeugdkamp in de Ardennen worden gelegd of kunnen
kampfoto’s en video-opnames worden doorgestuurd. Beelden van party’s en
bijeenkomsten kunnen online worden gevolgd of muziek kan via het net worden
beluisterd’, zegt Frans Maes van Wireless Antwerpen, die ook lid is van de RST.

Het Nieuwsblad http://www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articl...

1 of 2 04-03-14 19:38



Antennes en zendmasten werden op de hoogste punten geplaatst: kerktorens, bij
de brandweer en op de abdijtoren. ‘Het project is de aanzet voor de digitalisering
van alle stadsdiensten. In een volgende fase kan dit netwerk verder worden
uitgebouwd en toegepast voor het volledige verenigingsleven in Sint-Truiden. In
het voorjaar zijn de installaties klaar voor draadloos internetten vanop de Grote
Markt’, besluit Nijssens.
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