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Daarom doe ik Don Boscoprijs voor Kulturhus Beek
Kulturhus Beek heeft met de acti- Summeren, oud docent aan de HAN
mee! Jij ook? Het
viteiten voor ouderen de vierde Don met veel kennis van sociaal cultureel
Op zondag 26 mei 2019 vindt de 1e
editie van Zeven voor Leven plaats in
de gemeente Berg en Dal. Dé nieuwe
fietsuitdaging met als doel geld op te
halen om kanker eerder te zien. Dit evenement valt of staat met de inzet van
veel enthousiaste vrijwilligers, die net
als Susanne van Rooijen uit BeekUbbergen hun steentje bij willen dragen aan dit goede doel.
Kanker eerder zien
Stichting Zeven voor Leven organiseert
vanaf dit jaar een nieuw fietsevenement
om geld in te zamelen voor onderzoek
naar kanker. Het doel is de ondersteuning van vroegdiagnostiek en gerichter
behandelen van kanker. De eerste editie
van Zeven voor Leven vindt op zondag
26 mei 2019 plaats en wordt o.a. ondersteund door Team Sunweb, bekend van
Ellen van Dijk en Tom Dumoulin, Frits
Barend en Nederlands Kampioen
mountainbiken Jeroen van Eck uit Ooij.

Waarom Susanne meehelpt
Susanne van Rooijen heeft een grote
passie voor sport en voor het organiseren van sportieve evenementen in het
bijzonder. Ze is werkzaam bij de
Gelderse Sport Federatie en wilde zich
daarnaast in zetten voor het goede doel.
Omdat zij veel dierbare mensen verloren heeft aan kanker en patiënten en
familieleden zag strijden tegen deze
ziekte, sloot zij zich aan bij Zeven voor
Leven. Hierdoor kan zij zich als
bestuurslid inzetten voor dit sportieve
evenement én meehelpen om geld
ophalen om kanker eerder te zien en op
die manier heel veel mensen helpen en
leed voorkomen.
Hoe kun jij helpen?
Alle hulp is welkom, kies een manier
die bij je past:
-als deelnemer, laat je sponsoren en ga
deze enorme fietsuitdaging aan in het
mooie Berg en Dal!
-als vrijwilliger, in aanloop naar of tijdens het evenement zijn er 150 vrijwilligers
nodig,
verkeersregelaars,
chauffeurs, verzorgers, sjouwers en
bewakers, noem maar op!
-als ondernemer, bedenk een leuke
actie om extra geld op te halen, doe
mee met een team vanuit je bedrijf,
word partner, of ondersteun ons door de
inzet van personeel!
Kijk op www.zevenvoorleven.nl voor
deelname als fietser, vrijwilliger of
ondernemer. Susanne of een van de
andere mensen van Zeven voor Leven
gaat graag met je in gesprek om te
horen welke mogelijkheden er nog
meer zijn om van Zeven Voor Leven
een groot succes te maken.

Boscoprijs gewonnen. Deze prijs wordt
jaarlijks uitgereikt door de SSBK,
(Steunfonds Buurt en Klubhuiswerk)
Dit Steunfonds is voortgekomen uit de
Nijmeegse Stichting Don Bosco die
zich na de tweede wereldoorlog vooral
inzette voor de verwaarloosde jeugd
evenals de naamgever Don Bosco het
twee eeuwen geleden ook deed.
Dankzij een erfenis kan het Steunfonds
jaarlijks een bijdrage geven aan een
aantal kleine sociale projecten.
Er waren behalve de winnaar nog twee
genomineerde projecten, de Vroege
Kermis van de OEV in Millingen en de
Braderie Willemskwartier. Met veel
enthousiasme presenteerde de projecten zich op 12 maart, in het gebouw
OEV te Millingen aan de Rijn, voor
elkaar en met name voor de onafhankelijke jury bestaande uit Hannie Kunst,
oud wethouder van de Gemeente
Nijmegen, Anja Middelkoop uit
Millingen, beeldend kunstenaar en
organisator van tal van exposities en
evenementen
en
Martin
van

werk. De jury was erg onder de indruk
van het enthousiasme en de inzet van
de vrijwilligers: Alle drie genomineerde projecten doen de goede dingen
voor de juiste mensen. Met weinig geld
wordt heel veel bereikt. Duidelijk is dat
het geld van de SSBK goed terecht
komt. De winnaar, Kulturhus Beek,
verbindt drie organisaties, de
Zonnebloem, de KBO en het
Kulturhus, De activiteiten zijn voor de
hele gemeente Berg en Dal en ook
daarbuiten. Er is een breed programma
met keuzemogelijkheden en het wordt
uitgevoerd door vrijwilligers.
Het was een geanimeerde avond waar
de projecten en de andere aanwezigen
ook van elkaar leerden. OEV werd door
de voorzitter van de SSBK aan het
einde van de avond hartelijk bedankt
voor de geboden gastvrijheid. In mei
kunnen weer nieuwe aanvragen bij de
SSBK worden ingediend. Dit wordt
onder meer bekend gemaakt via de
Rozet.
Foto: Henk Baron

Op 1 wiel van Londen-Millingen
voor Milan4energy4all
MILLINGEN. Als ouders van een
tweeling kregen we te horen na 1,5 jaar
diverse ziekenhuis bezoeken en als
overbezorgde ouders steeds weggestuurd te worden, Milan heeft een energiestofwisselingsziekte.
Wat een energiestofwisselingsziekte
inhoudt;
Heel simpel gezegd hebben ze een
defecte batterij: hij laadt heel langzaam
op, is maximaal halfvol, snel weer leeg
en beschadigt het lichaam met zijn
afvalstoffen.
Elke week worden er kinderen geboren
met een energiestofwisselingsziekte.
Een genadeloze ziekte, waar nog geen
medicijn voor is. Het onderzoek naar
een medicijn is van levensbelang voor
alle kinderen en volwassenen die deze
ziekte hebben of in de toekomst deze
vreselijke diagnose krijgen. Bij de ernstige vormen van de ziekte overlijdt een
deel van deze kinderen al voor hun
tiende levensjaar. Maar niemand kan
bij de diagnose met zekerheid zeggen
hoe het ziektebeeld zal verlopen en hoe
oud het kind bijvoorbeeld kan worden.
Milan was toen 3,5jaar.
Er volgde eerst een periode van verdriet
en machteloosheid. Vooral toen we
hoorden dat hiervoor nog geen medicijn is. Kort daarna kwamen we in aanraking met Stichting Energy4all. Een
stichting die zich inzet om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor
onderzoek naar een medicijn.
Professor Smeitink en zijn team in het

Radboud UMC zijn al goed op weg,
maar zoals je begrijpt is geld hard
nodig voor onderzoek. Daarna ging de
knop om en wilden we ons zoveel
mogelijk inzetten voor deze stichting,
want dat medicijn moet er komen!
Dit jaar bestaat het Juliana Bicycle
team uit Millingen aan de Rijn 110jaar.
Reden om een prestatietocht te fietsen
van Londen naar Millingen in 10
dagen.
Dit alles op 1 wiel van 18 t/m 27april.
Voor mij een mooie reden als moeder
om deze uitdaging te fietsen voor
Stichting Energy4all, want voor Milan
en zijn lotgenootjes is iedere dag weer
een uitdaging.
Help je mij mee zoveel mogelijk geld
in te zamelen zodat ook deze kinderen
kans hebben op een toekomst?
Kijk dan op mijn actiepagina
https://actie.energy4all.nl/actie/femkearens
Alvast bedankt!
Femke Arens (femke_lukassen@hotmail.com telnr: 06-20499318)

Inenten in twee ronden
Van 15 maart tot 3 april is de eerste
inentingsronde. Hiervoor zijn jongeren
geboren in 2001, 2002 en een resterend
deel van 2004 opgeroepen. Deze jongeren hebben allemaal een uitnodiging
van het RIVM ontvangen. Ze kunnen
voor de inenting terecht op een van de

8 priklocaties en dagen in de regio.
Nieuw is dat de GGD op 5 prikdagen
tot 20 uur in de avond prikt. Dit om
zoveel mogelijk jongeren te bereiken.
In juni start de tweede vaccinatieronde
voor jongeren geboren in 2003 en
2005. Zij ontvangen hiervoor nog een
uitnodiging van het RIVM.
Megaklus voor de GGD
Voor het inenten van alle jongeren zijn
in totaal voor de twee ronden 3500
personeelsuren nodig. Iedere prikdag
zijn er ongeveer 25 tot 40 medewerkers
nodig. Verpleegkundigen en artsen
geven de prikken, maar er zijn ook
medewerkers voor de organisatie en
administratie nodig. Naast de jeugdge-

zondheidsmedewerkers helpen er daarom ook andere GGD medewerkers
mee.
Meningokokkenziekte
Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen verschillende ziektes krijgen door meningokokken. Soms
kunnen de klachten ernstig zijn. Door
meningokokken kan iemand hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging krijgen. In Nederland komt
meningokokkenziekte het meest voor
bij jonge kinderen en bij tieners.
Daarom worden zij ingeënt.
Meer weten? Kijk op www.ggdgelderlandzuid.nl of op www.rivm.nl.
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Parkinson Café Nijmegen e.o.
“Er op uit”! Van vakantie tot …‘n dagje uit!
In de praktijk blijkt dat ‘afleiding’ een
goed medicijn is voor mensen met
Parkinson. Een reis maken, weekendje
weg, dagje uit, avondje uit, een fietstocht(je), een wandeling in je eigen
omgeving, een kopje koffie drinken bij
je buren, familie, vrienden of bij mooi
weer een terrasje pikken. Even eruit
zijn! Buiten zijn, inspannen en ontspannen! Het gaat erom dat we er op uit
kunnen gaan, of dit nu lang of kort is,
ver weg of dichtbij. Alles aangepast aan
je eigen mogelijkheden en wensen.
Een mooi t.v. programma te kijken kan
al die nodige ontspanning geven.

En dat alles zónder of met zo min
mogelijk stress!
Tijdens ons Parkinson Café wordt hieraan aandacht besteed in de vorm van
vakantieverhalen en worden ideeën
aangedragen van een aantal van onze
bezoekers en vrijwilligers. Graag horen
wij ook úw ideeën en ervaringen.
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag
22 maart a.s. van 14.00–16.00u in de
Ark van Oost, Cipresstraat 154, 6523
HR te Nijmegen.
www.parkinsoncafenijmegen.nl
Aanmelden en informatie via
info@parkinsoncafenijmegen.nl.

Repair- en Internetcafé op 30
maart in Kulturhus Den Ienloop
MILLINGEN. Op zaterdag 30 maart is
weer het maandelijkse Repair- en
Internetcafé in Millingen. U bent welkom van 10.00-12.00uur in Kulturhus
“Den Ienloop”, Heerbaan 115.
Kom even langs met kleine elektrische
apparaten voordat u naar de DAR rijdt.
Misschien krijgen onze vrijwilligers
het apparaat samen met u weer aan de
praat.
Ook kleine reparaties aan kledingstukken zijn bij de vrijwilligers in goede
handen.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wilt u hulp bij het werken met en
instellen van iPad/tablet, laptop, ereader of mobiel?
Ook dan zien wij u graag bij het
Repair- en Internetcafé. Neem uw
eigen apparaat mee en eventueel benodigde inlogcodes.
Wie niets heeft om te repareren is van
harte welkom voor een gezellig praatje.
Een kopje koffie of thee is gratis.
Het volgende Repair- en Internetcafé is
op zaterdag 20 april . Dit is een week
eerder dan normaal i.v.m. Koningsdag.

Kwiek Actieve
Leefstijl

Bijna 30.000 jongeren inenten tegen meningokokken
GGD Gelderland-Zuid gaat bijna
30.000 jongeren, tussen de 15 en 18
jaar inenten tegen de meningokokkenziekte. Het inenten startte op 15
maart en moet voor de zomer klaar
zijn. De 14 jarigen kregen in het
najaar al een prik tegen deze ziekte.
Voor het inenten is veel GGD personeel nodig.
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Millingen aan de Rijn:
Kwiek Actieve Leefstijl organiseert
wekelijks:
Sport en spel voor 50-plussers op
woensdag van 9.00 tot 10.00 uur en op
vrijdag van 9.15 tot 10.15 uur in de
Duffelt, gratis proefles altijd mogelijk.
Vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur in de
Duffelt bewegen voor iets oudere senioren, die graag een stoel gebruiken.
Qi Gong op maandag van 14.00 tot
15.00 uur in Kulturhus in Millingen aan
de Rijn.
Beek Ubbergen:
Kwiek Actieve Leefstijl organiseert
wekelijks:
Sport en spel voor 50-plussers op
woensdag van 16.00 tot 17.00 uur en in
Morgenfit Ooij. Op maandag van 16.45
tot 17.45 uur en op woensdag van 18.00
van 19.00 uur 19.15 tot 20.15 uur in het
Kulturhus in Beek Ubbergen.
Bewegen voor iets oudere senioren, die
graag een stoel gebruiken van 11.00 tot
12.00 uur in Kulturhus in Beek
Ubbergen.
Ontspannen Bewegen op dinsdag van
10.30 tot 11.30 uur in het Kulturhus in
Beek Ubbergen. Kom en probeer een
gratis proefles.
Ooij:
Sport en spel voor senioren op woensdag van 16.00 tot 17.00 uur in
Morgenfit.
Naast Sport en Spel, Qi Gong en
Ontspannen Bewegen kunt u bij
Kwiek Actieve Leefstijl ook Nordic
Walken en Sportief Wandelen.
Beek: Sportief Wandelen op woensdag
van 9.30 tot 11.00 uur .Start op verschillende plekken. Bel voor informatie: José Rijnbout 06 47773975.
Berg en Dal/Ooij: Nordic Walking op
dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Start
van oktober t/m maart bij Erica en van
april t/ m september bij Oortjeshekken.
Berg en Dal: Nordic Walking op
woensdag van 9.30 tot 10.30 uur. Start
bij Erica.
Bel voor inlichtingen 06 13260571 of
kijk op www.kwiekactieveleefstijl.nl

Het Repair- en Internetcafé is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen
Millingen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinator,
tel.0481-431105 of mail swom@hetnet.nl

Zorgkosten
terug van de
belasting
Leven met een beperking of chronische
ziekte brengt kosten met zich mee.
Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u
een deel daarvan terugkrijgen via de
aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige
taal uit hoe u dat doet.
Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Kosten voor extra gezinshulp,
dieet hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek, medicijnen en particuliere verpleging. Al deze kosten kunt u opvoeren bij uw aangifte. Op Meerkosten.nl
staat gedetailleerd beschreven welke
kosten u wel of niet kunt opvoeren.
Twee voorbeelden:
• Vervoerskosten naar een arts
Voor vervoer naar uw arts geldt dat u de
werkelijk gemaakte kosten kan aftrekken.
• Extra gezinshulp
Huurt u zelf een gezinshulp in omdat u
geen Wmo-indicatie heeft gekregen of
omdat de Wmo-indicatie ontoereikend
is, ook die kosten kunt u opvoeren.
Drempel
Niet alle extra zorgkosten zijn aftrekbaar. Er geldt een drempel. De hoogte
van de drempel is afhankelijk van het
(gezamenlijk) drempelinkomen. Ook
hierover geeft Meerkosten.nl uitvoerig
uitleg: drempel voor alleenstaanden,
drempel fiscaal partners, drempelverhoging bij laag inkomen.
Negatieve belasting
Ook als uw inkomen laag is en u geen
belasting hoeft te betalen, kunt u toch
belastinggeld terugkrijgen vanwege
extra zorgkosten. Dat komt door de
Tegemoetkomingsregeling, een soort
‘negatieve belasting’: u krijgt geld
terug dat u nooit hebt afgedragen.
Dubbel voordeel
Aangifte doen loont vaak dubbel. U
krijgt namelijk niet alleen belastinggeld
terug. Door de aftrek wordt uw inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen
bijdragen naar beneden. Mogelijk
krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.
Meer weten
Ga naar www.meerkosten.nl.

tDe Rozet
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CaissiŁres: 12 tot 18 uur in de week en exibel in te zetten.
Medewerker brood-vleeswaren-kaas: weekenden.
Medewerker AGF: 20 tot 36 uur in de week.
E-commerce: vrijdag en zaterdag inzetbaar.
Bloemist: circa 16 uur per week.
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