
Kopij: 
redactiewelzijnwijzer@ gmail.com

Carnaval da is ‘n fist van NIX!

Zorgkostenaftrek als je ziek of gehandicapt bent

E-mail uw activiteiten, 
vergaderingen e.d. om deze onder 

de aandacht te brengen naar: 
redactiewelzijnwijzer@gmail.com

FEBRUARI

23 februari: Zondagsuitje 
(10.30-12.30 uur) 
Een ontmoetingsplek voor 
mensen met dementie en hun 
naasten
Locatie: Restaurant Kerkebog-
ten, Gebint 79, Eersel
Info: Wél! Welzijn de Kempen, 
tel. 0497-514746
Iedere laatste zondag v.d. maand

’t Kletscafe (13.00-15.00 uur) 
Een ontmoetingsplek voor alle 
inwoners van het dorp
Locatie: Zitruimte Fit Factory, 
Dreef 31, Eersel
Tel.: 0497-515152
Info: tKletscafé@Molenakkers.nl
Elke maandagmiddag

Stichting De Kempen Specials 
KIDS (7 t/m 12 jr) TEENS (13 t/m 
19 jr) 
De leukste club voor kinderen 
en jongeren met ASS en een 
normale begaafdheid.
Info: www.dekempenspecials.nl

Wegwijzers zorg
Zie de SOCIALE KAART
Overzicht van alle organisaties 
die actief zijn op het gebied van 
zorg, welzijn en leefbaarheid in de 
gemeente Eersel (Duizel, Eersel, 
Knegsel, Steensel, Vessem en 
Wintelre).
www.socialekaarteersel.nl

Vrijwilligerswerk
Voor vraag en aanbod van vrijwil-
ligerswerk, individuele hulp en 
maatjes in en om gemeente Eersel. 
www.eerselvoorelkaar.nl
Meer info of persoonlijk advies 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel-
voorelkaar: 0497-531304
info@eerselvoorelkaar.nl

Activiteiten 
Agenda 2020

Carnaval staat voor de deur en 
dat is een periode waarin veel 
mensen samen komen om dit 
feest te vieren en een biertje te 
drinken. Dat kinderen onder de 
18 jaar in deze periode makke-
lijk in de verleiding komen om 
alcohol te drinken is niet zo gek. 
Er hangt een sfeer van ‘lang leve 
de lol’, er is minder toezicht en 
er wordt om hen heen stevig ge-
dronken. 
Het drinken van alcohol onder 
de 18 jaar is echter niet toege-
staan. In dit artikel lees je waar-
om dit belangrijk is en krijg je 
tips om je puber te ondersteu-
nen in een alcoholvrije carnaval. 

Elk jaar weer aangifte inkom-
stenbelasting, ja, dat weten we 
wel. Zo ook dit jaar natuurlijk. 
Vanaf 1 maart kan dat voor het 
belastingjaar 2019. En mis-
schien dat u wat hebt aan on-
derstaande informatie over de 
aftrek van kosten als je ziek 
bent, of gehandicapt. Een deel 
van de medische zorg, hulpmid-
delen, aanpassingen, extra kle-
ding, reiskosten, dieetvoeding 
en zo voorts zijn (soms) aftrek-
baar.

Hier volgt een kort stappen-
plan. Voor meer informatie kijkt 

AIC De Kempen heeft diverse 
gespreksgroepen waaronder 
een groep voor volwassen man-
nen en vrouwen met autisme. 
In deze gespreksgroep zijn en-
kele plaatsen vrij gekomen voor 
nieuwe deelnemers.

Waarom deze gespreks-
groep?
Het doel van de gespreksgroep 

Het op jonge leeftijd drinken van 
alcohol levert niet alleen risico’s 
op voor de gezondheid. Pubers 
die drinken hebben ook minder 
controle over hun gedrag en be-
landen eerder in vervelende si-
tuaties zoals ongelukken, vecht-
partijen en andere ongewenste 
situaties. Zeker met carnaval, 
als grote groepen mensen staan 
te hossen en bijna iedereen een 
slok op heeft, kan een puber 
gemakkelijk in de problemen 
komen. 

Zover moeten we het niet la-
ten komen. Hoe zorg je ervoor 
dat jouw puber zich ook tijdens 
carnaval aan de NIX afspraak 
houdt en tot 18 jaar niet drinkt?

Blijf consequent
Ook tijdens carnaval is het 
daarom belangrijk dat ouders 
consequent zijn in het stellen 
van regels. Geef je puber dus 
geen ’Sneeuwwitje’ of een bier-
tje ‘omdat het feest is’. Hiermee 
geef je een onduidelijke bood-
schap af. 
Hou het liever duidelijk: ’Niet 
drinken, is niet drinken’. Ook 
tijdens de carnaval. Bovendien: 
wie jonger is dan 18 jaar en al-
cohol bij zich heeft, is strafbaar.

Voorbereiding
Stem de NIX-aanpak eerst af 
met je partner. Bespreek daarna 

Voor oudere inwonenden, bijv. 
uw ouder(s), kan dat ook, maar 
dan moet er een indicatie zijn. 
Kijk op de site of het kan of niet.

Stap 3: Vink nu Zorgkosten aan 
op het tabblad Uitgaven
Wat precies zorgkosten zijn kunt 
u o.a. op genoemde site opzoe-
ken. U kunt uiteraard niet twee 
keer geld terugvragen en het ei-
gen risico mag u ook niet mee-
tellen. Net zomin als premies of 
wettelijke eigen bijdrages. 
Verder gelden er nog allerlei uit-
zonderingen en specificaties. 
Het is niet gemakkelijk, maar 
nog geen reden om het niet te 
proberen.

Naast deze zorgkosten zijn er 
soms nog andere belastingvoor-
delen (bijv. jonggehandicapten-
korting, tijdelijk verblijf thuis van 

Wat kun je verwachten van 
deze gespreksgroep?
De gespreksgroep heeft een 
gespreksleider, dit is een vrij-
williger die kennis van autisme 
heeft, een ervaringsdeskundige. 
De groep is informeel van aard 
en richt zich, in tegenstelling tot 
professioneel begeleide hulp-
groepen, niet op een hulpvraag 
en/of bijbehorende behande-

In de Kempen willen we een 
veilig én verantwoord carnaval 
voor iedereen!

Alcohol is schadelijk
Er is behoorlijk veel bewijs dat 
het drinken van alcohol slecht 
is voor de hersenen. Hersenen 
ontwikkelen zich tot het 24e le-
vensjaar en alcohol beïnvloedt 
deze ontwikkeling sterk. Het kan 
onder andere leiden tot blijvende 
gedragsveranderingen, leerpro-
blemen en lichamelijke klachten. 
Daar komt bij dat als een kind 
zijn eerste glas alcohol drinkt, 
dat de start is van een patroon 
van vaker en meer drinken.

u op: Meerkosten.nl, een site 
van IEDER(IN), netwerk voor 
mensen met een beperking of 
chronische ziekte.

Stap 1: Doe aangifte Inkomsten-
belasting 
Dat is bij de belastingdienst. 
Daar heeft u een DigiD voor no-
dig. Als u die nog niet heeft, dan 
nu meteen aanvragen, dan kunt 
u verder bij de site van de belas-
tingdienst.

Stap 2: Vul al uw gegevens in
Eerst uw persoonlijke gegevens 
en daarna die van uw eventuele 
partner en jonge kinderen. Kijk 
of het handig is om samen met 
uw partner aangifte te doen. 
Veel is ingevuld, controleer het 
wel. U kunt voor u zelf, uw fisca-
le partner en/of uw kinderen tot 
27 jaar zorgkosten terugvragen. 

is om volwassenen met autisme 
in een ongedwongen sfeer met 
elkaar in contact te brengen en 
de gelegenheid te bieden om te 
praten over de ervaringen die zij 
met autisme hebben.

De groepen hebben geen the-
rapeutisch karakter, maar zijn 
bedoeld om onderling kennis te 
delen. 

op een rustig moment de glas-
heldere spelregels met je kind. 
Maak ook afspraken over waar 
en met wie jouw kind carnaval 
viert. Als je kind toch heeft ge-
dronken, kun je dit een dag later 
bespreken. 
Misschien kun je samen be-
denken hoe jouw kind ‘nee’ kan 
zeggen. Het werkt namelijk als 
je het concreet maakt, 
bijvoorbeeld door een stan-
daard antwoord te bedenken 
zoals: ’Ik mag niet drinken van 
mijn ouders’. Bij herhaling kun 
je een consequentie verbinden 
aan het ongewenste gedrag zo-
als een avond thuis blijven.

Wanneer je het gesprek aangaat 
met je puber doe je er goed aan 
je te focussen op de korte ter-
mijn risico’s van het drinken. 
Risico’s op de lange termijn ma-
ken namelijk veel minder indruk 
op pubers. 

Feeststemming
Geef je puber de volgende dag 
een groot compliment als het 
een geslaagde en katervrije car-
navalsavond is geweest! Zo blij-
ven we in de feeststemming en 
is carnaval een fist van NIX!

Kijk voor meer tips op www.
alcoholinfo.nl of www.kempen-
branie.nl.

gehandicapte verwanten). Ook 
hierover staat informatie op de 
site Meerkosten.nl. Voor even-
tuele vragen kunt u ook terecht 
bij het Nationale Zorgnummer 
tel.nr. 0900-23 56 780 (Nationa-
lezorgnummer.nl).

U kunt ook hulp vragen om de 
aangifte in te vullen zoals bij de 

ling. De deelnemers bepalen in 
overleg het onderwerp van ge-
sprek. In een veilige omgeving 
kunnen ze vertellen hoe zij hun 
autisme beleven, gevoelens ui-
ten en elkaar helpen met prak-
tische tips. 
De bijeenkomsten worden één 
keer per zes weken gehouden 
op een dinsdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur in Eersel.

Gespreksgroep voor volwassenen met autisme
Heb je interesse om deel te 
nemen?
Stuur dan een mail naar 
aic-dekempen@nva-nb.nl 
voor meer informatie. 

vakbond of de KBO of zelfs de 
belastingdienst. 

Meerkosten.nl 
Handicap of chronisch ziek: 
laat geen geld liggen.


