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KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest Sacramentsdag. Zaterdag 5/6: om 19.00 uur Eucharistieviering. De 

intentie is voor: Jan Beijens nms. Leida. 

Mededeling: 

• Juni is de maand van het H. Hart van Jezus. Daar besteden we voor of na 

de vieringen aandacht aan. 

 

LET OP! OPLICHTERS ACTIEF! 

Wij krijgen verschillende signalen van inwoners en ondernemers in de gemeente 

dat zij worden benaderd door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert namens de 

gemeente Bladel advertenties te werven voor het gemeentemagazine. Ook vragen 

deze bedrijven hoge prijzen voor een vermelding in de adressenindex (achterin het 

magazine).  

De officiële gemeentegids wordt verzorgd en uitgegeven door Akse Media. Zij zijn 

momenteel nog niet begonnen met het werven van advertenties voor de gemeente-

gids. De voorzieningen in de adressenindex krijgen een gratis vermelding. Mocht u 

worden benaderd en twijfelt u of het over het echte gemeentemagazine gaat, vraag 

dan om identificatie en neem contact op met de gemeente Bladel (0497 - 361 636) 

of met Akse Media (0223 – 668877).  

 

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN 

Heeft u door COVID 19 veel minder inkomen gekregen en hebt u problemen met 

het betalen van uw huur, hypotheek en andere vaste lasten? Dan kunt u misschien 

een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten- ook wel 

TONK genoemd. 

Voor wie?  

U komt in aanmerking voor TONK als u voldoet aan deze voorwaarden: 

• U hebt op dit moment door de coronamaatregelen veel minder inkomen 

dan voor de coronacrisis. De TONK-regeling is dus niet alleen bedoeld 

voor ondernemers, maar ook voor bijvoorbeeld flexwerkers, medewerkers 

met een 0-urencontract of mensen in loondienst die minder uren kunnen 

werken of ontslagen zijn 

• U bent eigenaar of hoofdhuurder van uw woning.  

• U heeft geen recht op een andere regeling (zoals een toeslag vanuit het 

UWV of een WW-uitkering) of u heeft met deze regelingen nog te weinig 

inkomen om  de woonkosten te betalen. 

• U ontvangt geen woonkostentoeslag of huurtoeslag.  



• U heeft onvoldoende vermogen om de noodzakelijke kosten te betalen. 

Het gaat om beschikbare geldmiddelen. Bijvoorbeeld contant geld, geld op 

de (spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner en de waarde van 

beleggingen. We kijken alleen naar de middelen waar u direct bij kunt, 

niet naar bijvoorbeeld de overwaarde in een koopwoning of de waarde van 

een auto of caravan, of geld dat vast zit in een pensioenregeling. 

Bent u  ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een 

aanvulling zijn. 

Hoogte van de TONK en looptijd 

De TONK loopt met terugwerkende kracht in de periode 1 januari - 30 juni 2021. 

De hoogte van de TONK-uitkering is afhankelijk van de verhouding tussen uw 

noodzakelijke woonlasten en uw huidige inkomen. Afhankelijk van uw situatie 

kunt u eenmalig €1500,- of €3000,- ontvangen.  

Uitvoering 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de TONK. De TONK 

wordt voor de Kempenge-meenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De 

Mierden, uitgevoerd door de afdeling Maatschap-pelijke Dienstverlening te Bladel. 

Denkt u voor de TONK in aanmerking te komen? U kan vanaf 1 april een aanvraag 

indienen bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.  

Wilt u direct een aanvraag indienen dan kan dit online via:  

www.kempengemeenten.nl/tijdelijke-ondersteuning-van-noodzakelijke-kosten-

tonk-aanvragen.  

Heeft u vragen over de TONK dan kunt u contact opnemen met afdeling Maat-

schappelijke Dienstverlening: 0497 – 745 544.    

 

HULP IN NOOD. 

Helaas gaat Netersel Kermis dit jaar door corona voor het 2e jaar niet door, dus ook 

geen Rad van fortuin van HULP IN NOOD. 

Wij hoopten dit jaar jullie tijdens de kermis blij te kunnen maken met een zak chips 

of met het uitzoeken van een hoofdprijs, maar helaas zal dat niet kunnen.  

Het is dan wel coronacrisis, maar dit wil niet zeggen dat HULP IN NOOD niet 

actief is. Wij, van de stichting Hulp in Nood Bladel / Netersel, vinden het super om 

ondanks alles, de bewoners toch van een kleine attentie te kunnen voorzien als 

steuntje in de rug, ondanks dat we geen inkomsten hebben van de kermis. 

Het zou fijn zijn als jullie gewoon adressen doorgeven van degenen die een attentie 

verdienen. Daar zullen wij dan graag voor zorgen.  

HULP IN NOOD wenst iedereen een goede gezondheid! Zorg goed voor elkaar en 

voor jezelf.  

Hulp in Nood Bladel en Netersel, Jan Castelijns 013-5092075. 

 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 12 JUNI A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 7 JUNI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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