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Krimpen: pornofilter bieb

Connie Klingeman,
projectleider

Kans is klein dat bibliotheek vrijwillig meewerkt
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL • De meerderheid van Krim-

pense raad wil dat de bibliotheek internetfilters installeert op computers, zodat kinderen niet naar
porno kunnen kijken.

Nieuw project helpt somberheid
voorkomen.

Dementerenden
krijgen hulp bij
uitvoeren hobby

De partijen willen met de filter de
toegang tot pornosites blokkeren.
Gerrit Boudesteijn van Leefbaar
Krimpen: ,,We willen kinderen beschermen.’’ Om hoeveel pornokijkende kinderen het zou gaan, kon
indiener van de motie Piet Moerland (CDA) niet zeggen. ,,Zulke
klachten hoor je niet gauw.’’
Het voorstel werd onder gemor
van het college aangenomen. B en
w zullen wel met de bibliotheek

gaan praten omdat de meerderheid
dat wil.
Wethouder Ankie Aeyelts Averink
gaf te kennen niets in de filters te
zien, omdat zij het de verantwoordelijkheid van de ouders vindt kinderen te informeren. Ook VVD,
PvdA, D66 en GroenLinks zijn
tegen. ,,Moet je dan ook boeken van
Jan Wolkers gaan verbieden?,’’
vraagt Hans Butter, fractievoorzitter
van de PvdA.

De kans dat de bibliotheek in
Krimpen vrijwillig gehoor zal geven
aan een oproep van het college is
klein.
Een maand geleden speelde in
Capelle aan den IJssel hetzelfde.
Toen dreigde het college subsidie in
te trekken als de bieb geen pornofilters zou plaatsen. Irmgard Gunneweg, directeur van de Bibiliotheek aan den IJssel waar ook de
bieb van Krimpen onder valt, vindt
het censuur en in strijd met de vrijheid van meningsuiting. ,,Kinderen
kunnen niet meer een site als voorleesexpress bezoeken, vanwege het
woord sex dat het bevat.’’
Zo’n vaart zal het niet lopen,
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Ouderen die dementeren, vinden
het lastig om de dingen te blijven doen die ze leuk vinden,
zoals dansen of lekker eten. Studenten van de Hogeschool Rotterdam gaan Capelse ouderen
daarbij helpen.

Boetes voor
vechtpartij
in Outland

Wat gaat er precies gebeuren?
,,Studenten ergotherapie en sociaal-pedagogische hulpverlening gaan langs bij de Capelse
dementerende ouderen en hun
partner. In een gesprek moet
blijken wat de ouderen graag
weer willen oppakken. Dat kan
een wandelingetje zijn, of het
bezoeken van een voorstelling.
Ze bespreken gezamenlijk hoe
ze dat kunnen aanpakken. De
student komt maximaal zes keer
langs. Het is de bedoeling dat de
ouderen uiteindelijk zelfstandig
hun hobby weer kunnen uitvoeren.’’
Waarom lukt het dementerenden
niet meer om die hobby zelf uit te
voeren?
,,Dementerenden verliezen de
grip op het leven, ze zijn steeds
op zoek naar dagelijkse dingen.
Ze denken zelf dat het uitvoeren
van dingen waar ze plezier in
hebben, niet meer mogelijk is.’’
Waarom is dit zo belangrijk?
,,Uit Amerikaans onderzoek is
gebleken dat het project werkt.
Daarom willen wij het hier introduceren. Mensen voelen zich
minder somber. Het is belangrijk dat ook de partner er plezier aan beleeft, want het zorgen voor een dementerende
partner kan zwaar zijn.’’
Hoe is dit idee ontstaan?
,,De Hogeschool Rotterdam en
Thuiszorg De Zellingen hebben
samen de Academische werkplaats Dementie opgericht.
Samen willen zij onderzoeken
hoe dementerenden beter geholpen kunnen worden. Dit project
‘Plezierige Activiteitenmethode’
is daar een onderdeel van.’’
Kunnen belangstellenden zich
nog aanmelden?
,,Er hebben zich nu drie echtparen aangemeld, maar we zijn
juist op zoek naar meer deelnemers uit Capelle. Rotterdammers zijn ook welkom. Zij kunnen zich aanmelden via 0104420800, 010-7945185,
vpdeme@zellingen.nl of caklingeman@zellingen.nl. Meedoen
is gratis, omdat het voor ons
ook een proef is.’’
(Suzanne Eijgenraam)

denkt CDA’er Moerland. ,,Er zijn
vast heel goede filters waarbij die
site wel bereikt kan worden.’’
Ook andere critici zeggen dat filters niets oplossen, omdat kinderen
op andere wijzen met porno in aanraking kunnen komen. Bovendien
zouden meisjes dan ook niets over
ongesteldheid kunnen vinden op
internet.
De Bibliotheek Rotterdam heeft
speciale software om mee te kunnen kijken, waarmee gemiddeld één
bezoeker per maand wordt betrapt
op het kijken van porno.
In Nederland heeft eenderde van
de bibliotheken internetfilters op
computers geïnstalleerd.

Vrolijke lichtjes in donker Kralingen
ROTTERDAM • Ze hadden maar even de tijd, de meisjes Nina, Hera en Chezanne. Met hun van knolrapen gefabriceerde lampionnen hielden de drie leerlingen van de Vrije School Vredehof gisteren - op de avond van St.
Maarten - een paar tellen halt op de Vredehofweg in Kralingen, om vervolgens met een grote groep klasgenootjes én hun ouders op weg te gaan naar het Kralingse Bos. Een bonte stoet, waarbij de aandacht werd getrokken door al die vrolijke lichtjes, die de kinderen met zich meedroegen. St. Maarten wordt gezien als het
eerste lichtfeest, gevolgd door Kerstmis, Drie Koningen en Maria Lichtmis. FOTO JAN DE GROEN

Een massale vechtpartij tussen
‘vrienden’, op 21 januari 2007 bij
discotheek Outland in PrinsAlexander, leidde gisteren tot forse
boetes en een schadeclaim voor
Emilio R. van O. (27) en Ferdinand
A. (26) uit Zevenkamp.
Na een ruzie om een meisje in de
‘vriendenclub’ is een toen 18-jarige
stapper tegen zijn lichaam en hoofd
getrapt, terwijl hij op de grond lag.
Met een kapot trommelvlies en een
nierkneuzing werd hij opgenomen
in het ziekenhuis.
De rechter wilde gisteren een getuige horen, maar die kwam al bij
meer zittingen niet opdagen. Een
poging van de politie om hem ’s
ochtends vroeg bij zijn ouders in
Ommoord van het bed te lichten,
strandde. De getuige zou in het buitenland verblijven.
Ook beide verdachten ontbraken
bij aanvang van de zitting, die drie
jaar en tien maanden na de gebeurtenis plaatsvond. ,,Ik vind het welletjes en ga de zaak toch afdoen,’’ zei
de politierechter daarom. Voor deelname aan het openlijk geweld bij
Outland kregen de twee – zoals geeist – boetes van 600 euro opgelegd.
Samen moeten ze 400 euro betalen
aan het slachtoffer, dat 1700 euro
schadevergoeding had geclaimd.
Eén verdachte is niet vervolgd,
omdat hij bij de vechtpartij ook gewond raakte.

Haydnstraat wil oplossing
voor parkeerproblemen
CAPELLE AAN DEN IJSSEL • De bewoners van de Haydnstraat in Capelle kunnen hun auto overdag zelden voor hun eigen deur kwijt.
Bezoekers van metrostation Capelsebrug parkeren de auto massaal in
deze straat in ’s-Gravenland-Oost
als het parkeerterrein bij het station
vol staat. De Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex
’s-Gravenstate heeft daarom een
brief geschreven aan alle politieke
partijen.
Trots op Nederland stelt naar
aanleiding van die brief voor om in
de straat een parkeervergunning
voor bewoners in te voeren. ,,De bewoners willen zelf een blauwe zone,
maar dan kunnen auto’s nog steeds

een aantal uur parkeren. Ik vind dat
we direct strenge maatregelen moeten nemen,’’ zegt Ton Stoffels.
Mocht het invoeren van een parkeervergunning niet mogelijk zijn,
dan stelt hij voor om een inrijverbod of een verbod om rechtsaf te
slaan voor niet-bestemmingsverkeer in te voeren.
Aanvankelijk stelde Trots op Nederlands schriftelijke vragen aan de
gemeente, maar die heeft ze inmiddels weer ingetrokken, zegt Stoffels.
,,De bewoners van de Haydnstraat
willen verantwoordelijk wethouder
Joost Eerdmans eerst de kans geven
om het probleem op te lossen voordat ze op deze manier de aandacht
voor hun probleem vragen.’’
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