Altijd actueel: de weekkrant.nl

vrijdag 17 augustus 2012 De Veluwepost pagina 4

Een rondweg om
Wageningen?

Tennis voor
bedrijventeams
Regio

Komt er nou een Wageningse
rondweg of niet? Een feit
is, dat veel instanties in de
regio het erover eens zijn,
dat er iets moet gebeuren
met het verkeer, om Food
Valley aan de zuidkant beter
toegankelijk te maken. Het
Wagenings college van B&W
is tegenstander van een
rondweg. De verbreding van
de Rijnbrug in Rhenen vindt
men een goed alternatief.

u Door Jan Boer
U Wageningen

John Dekker vindt het een probleem voor de hele regio.
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Wat vinden Wageningers hiervan? Hubert Kleijn redeneert:
“Vanuit een goede bereikbaarheid moet je het maximale
doen. Ik weet niet waarom Wageningen het niet wil. Vanwege
de financiën of vanwege de natuur? Als je Food Valley op de
kaart wilt zetten, dan moet de
discussie aandurven en alles
bespreekbaar maken. Een rondweg is bovendien belangrijk voor
de economische ontwikkeling
van Wageningen. De gemeente
moet over haar grenzen heen
durven kijken. Het compromis
om de Rijnbrug bij Rhenen uit
te breiden met een rijstrook is
wel heel simpel. De bereikbaarheid van Wageningen moet echt
een stuk beter worden”. John
Dekker van ‘Het Masker’ vindt
het een probleem voor de hele
regio: “In alle gezamenlijkheid
moet dit opgelost worden. Een

rondweg rond Wageningen met
een nieuwe brug over de Rijn is
zonde. Je moet de bestaande infrastructuur benutten en verder
verbeteren. De brug in Rhenen
is de bottleneck, daar moet je
de verbreding zoeken. Een stuk
van het Binnenveld en van de
Eng mag er niet onder lijden.
We moeten onze buitengebieden zo houden. Ja, ik sta achter de mening van B&W”. Jos
Schreuder ziet een andere aanpak: “Wil je als kern van Food
Valley goed bereikbaar zijn, dan
zul je in Wageningen wel het
een en ander moeten aanpassen. Maar dat hoeft niet direct
de auto te zijn. We hebben hier
een geweldige busverbinding
met de Valleilijn. Laat deze lijn
rondrijden van Wageningen via
Ede naar Veenendaal en Rhe-

nen en weer naar Wageningen.
Daar los je veel mee op. Als je
dan ook de trein vanuit Rhenen
doortrekt naar Wageningen,
ben je een stuk verder. Maak
in datzelfde gebied goede fietspaden. Bereikbaarheid in Nederland wordt kennelijk alleen
toegespitst op de auto. Maar het
kan in mijn ogen ook anders”.
Josje de Bruin zegt het zo: “Wageningen wil toch uitstralen dat
het de ‘City of Life Sciences’ is,
dat het het centrum van Food
Valley is? Hoe kun je nou ergens
het centrum van zijn wanneer
je als zodanig niet bereikbaar
bent? Ik vind niet alleen, dat er
een goede rondweg moet komen, waar veel mensen al tientallen jaren over praten, maar
ook, dat de trein vanuit Rhenen
doorgetrokken wordt”.

Tennisvereniging Keltenwoud wil vanaf 6 oktober
in de tennishal in Bennekom een wintercompetitie
voor bedrijventeams organiseren. Elk bedrijf, winkel,
instelling, school, buurt,
vriendenclub of andere organisatie in de regio Gelderse Vallei kan meedoen
met een team van minimaal
vier personen. De slotdag
met prijsuitreiking van de
nieuwe competitie is gepland
op 23 maart 2013. Bij de inschrijving mag men zes spelers/speelsters en maximaal
vier reserves aanmelden. De
teams worden afhankelijk
van de speelsterkte in poules
van vijf à zes teams ingedeeld. Elk team speelt tenminste vier wedstrijden voor
Kerstmis en ook vier in de
periode januari-maart, telkens op een zaterdag tussen
12.30 en 19.30 uur (eindtijd
22.00 uur). Elke wedstrijd
bestaat uit twee keer twee
dubbelpartijen. Tennis voor
bedrijventeams is niet nieuw.
In de Tesquahal in Ede werd
rond de eeuwwisseling jaren
lang een succesvolle competitie gespeeld. In Apeldoorn
en andere regio’s draaien
nog steeds aansprekende
bedrijventenniscompetities
waarin tientallen teams de
eer van hun bedrijf of organisatie hoog proberen te
houden. Bovendien zijn de
vertegenwoordigende tennissers actief en sportief bezig en kunnen ze en passant
netwerken. Meer informatie
kan ingewonnen worden op
tel: 0318-430610.

Watersportvereniging Vada
bijna honderd jaar
u Door Jan Boer
U Wageningen
Op vrijdag 14 september is
het honderd jaar geleden
dat de watersportvereniging
Vada is opgericht als Roei, Zeil- en Canovereniging
Vada. In 1960 nam Vada
het beheer van de jachthaven over van de gemeente
Wageningen. De vergroting
van de havenkom in 1979
en 1980 gaf de Vada-locatie
haar huidige aanzien.
De club heeft zich sindsdien
ontwikkeld tot een bloeiende watersportvereniging
met ongeveer zeshonderd
leden. De vereniging omvat
vier afdelingen met ieder een
eigen bestuur: roeien, zeilen,
kanovaren en het varen met
motorjachten. De leden komen voor de helft uit Wageningen.
De diverse groepen van de
roeiafdeling beoefenen de

roeisport op zowel wedstrijdals recreatieniveau in binnenen buitenland. Alle leeftijden
komen aan bod, zowel de
jeugd, als de middengroepen,
maar ook de 50-plussers tot in
de tachtig jaar. Vada vertegenwoordigt daarmee in ruime
mate de doelstelling ‘Nederland
beweegt’!
Dit geldt in gelijke mate voor de
zeilers en kanoërs. Al vijftig jaar
organiseert de zeilafdeling van
Vada jaarlijks voor de regio de
eertijds geheten Arnhem-Wageningen race tot de komst van de
sluizen bij Driel een zeilrace onmogelijk maakte; daarna is het
evenement onder andere namen
voortgezet. Met de Wageningse
Studenten Roeivereniging Argo
is een goede relatie. Zo is er een
samenwerking met het bestuur
en de botenbaas van Argo met
betrekking tot onderhoud en
reparatie van de roeiboten. Op
zaterdag 15 september wordt
het jubileumfeest gevierd.

Het jachthavenconcert ten behoeve van 100 jaar Vada watersportvereniging.
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Kiezerscafé in Wageningen
Op maandag 27 augustus zijn alle mensen met een licht verstandelijke beperking welkom in het Kiezerscafé. Het Kiezerscafé is een initiatief van MEE Veluwe en de LFB in samenwerking met de gemeente Wageningen. Tijdens de avond krijgen
de bezoekers van Het Kiezerscafé in de vorm van workshops
informatie over stemmen: waarom is het belangrijk om te stemmen, hoe moet je stemmen, op welke partijen kun je stemmen
en waar staan deze partijen voor. De avond (van 19.30 tot 21.30)
wordt gehouden in het Stadhuis, in de Trouwzaal, Markt 22 te
Wageningen.
Informatie: MEE Veluwe, T(055) 526 92 00,
E janine.vanloenen@meeveluwe.nl

ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Veluwe ook bij u
in de buurt
MEE Veluwe werkt voor alle 16
gemeenten op de Veluwe: van Hattem
tot Wageningen en van Nijkerk tot
Voorst. Ook bij u in de buurt heeft MEE
Veluwe een loket. Op onderstaande
tijdstippen kunt u hier zo binnenlopen
met een vraag.Wilt u liever op afspraak
komen, dan kan dat natuurlijk ook.
U kunt ons bellen op (055) 526 92 00.

Oude MEE Veluwe kantoor
Klaphekweg 40C, Ede
Inloopspreekuur
Woensdag van 14.00 tot 16.00 uur

Het Knooppunt
Stadskantoor Olympiaplein 1,
Wageningen
Inloopspreekuur
Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
Werkplein
Raadhuisplein 1, Ede
Inloopspreekuur
Donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

CJG Ede, Wageningen
In het CJG Ede en het CJG Wageningen
werken MEE Veluwe en verschillende
maatschappelijke organisaties samen.
Met uw vragen over de ontwikkeling of
opvoeding van uw kind kunt u ook hier
terecht. MEE Veluwe heeft geen apart
spreekuur. Voor meer informatie over
het adres en de openingstijden:
www.cjgede.nl, www.cjgwageningen.nl
Voor meer informatie:

MEE Veluwe
Postbus 394
7300 AJ Apeldoorn
055 526 92 00
www.meeveluwe.nl

Gespreksgroep ME/CVS

Cursussen en Gespreksgroepen
Actueel, informatief, stimulerend, van elkaar
leren en vaak heel gezellig!
Dát zijn de cursussen van MEE Veluwe. Niet
alleen voor mensen met een beperking,
chronische ziekte of autisme. Maar ook voor
hun ouders, broers en zussen en mantelzorgers. Een cursus helpt u met meer zelfvertrouwen in het leven te staan. Want dat is
waar MEE voor staat: mensen met een beperking kunnen volwaardig meedoen in de
maatschappij.
MEE Veluwe biedt het hele jaar door cursussen en gespreksgroepen aan in de regio
Veluwe, o.a.
• Een bijzondere broer of zus (Brussen)
• Sociale Vaardigheden volwassenen
• Weerbaarheid volwassenen
• Vriendschap & Relaties
• Omgaan met geld
• Speel-mee-groep
• Gespreksgroep ME/CVS
Deze cursussen gaan binnenkort van start. U
kunt zich nog opgeven. Deelname is gratis!
Op de website van MEE Veluwe staat onder
het kopje Cursussen het volledige aanbod
incl. de startdatum en -tijden.

Deskundigheidsbevordering
MEE Veluwe biedt naast cursussen ook deskundigheidsbevorderingen aan in de regio
Veluwe, o.a.:
voor vrijwilligers van vrijetijdsorganisaties
die activiteiten aanbieden voor mensen met
een licht verstandelijke beperking of mensen met een autisme spectrum stoornis.
Aan deze deskundigheidsbevorderingen
kunnen mensen deelnemen die in hun omgeving of hun werk te maken hebben met
mensen met een beperking. In de cursus
wordt onder meer aandacht besteed aan
wat je wel en niet moet doen bij het organiseren van een activiteit voor mensen met
een beperking of autisme.

Voor mensen met ME/CVS en mensen die langer dan een half
jaar extreem vermoeid zijn start MEE Veluwe op 6 september
een gespreksgroep ME/CVS. In de gespreksgroep vind je steun
bij elkaar en leer je beter omgaan met je eigen situatie en de
beperkingen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende thema’s en enkele deskundigen geven voorlichting over ME/CVS,
(alternatieve) behandelingen, daginvulling, voeding en ontspanning. Er zijn 6 bijeenkomsten van 14.00 tot 15.30 uur.
Informatie: MEE Veluwe, T (055) 526 92 00,
E cursussen@meeveluwe.nl

Een bijzondere broer of zus
Aan de gespreksgroep Een bijzondere broer of zus (brus) kunnen kinderen deelnemen die een broer of zus hebben met een
beperking. In Ede start MEE Veluwe op 3 september (van 15.30
tot 17.00) een groep voor 7 tot 10 jarigen. Het doel van deze
groep is het vinden van erkenning en herkenning, het krijgen
van steun, het leren van vaardigheden in de omgang met de
bijzondere broer of zus en het uitwisselen van ervaringen.
Informatie: MEE Veluwe, T (055) 526 92 00,
E cursussen@meeveluwe.nl

Erbij Horen zoekt vrijwilligers
Meer informatie of aanmelden?
Wilt u meer informatie of wilt u zich
aanmelden? Neem dan contact op met
MEE Veluwe, 055 526 92 00 of via mail
cursussen@meeveluwe.nl.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom op
ons MEE-loket bij u in de gemeente!

Erbij Horen Welstede zoekt vrijwilligers om te helpen bij activiteiten van de Avondschool, een ontmoetingsplaats voor mensen met een matig verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er
vrijwilligers nodig om zelfstandig activiteiten te begeleiden bij
de Kinderclub, een activiteit voor kinderen met een licht verstandelijke beperking.
Informatie: Erbij Horen, Yvonne Veenendaal, T (0318) 64 16 16 of
E yveenendaal@welstede.nl

