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Aanmelden organisatie of
vereniging voor de gemeentegids
Akse Media start met het actualiseren van de gegevens voor
de nieuwe gemeentegids Scherpenzeel. Wilt u uw organisatie
of vereniging aanmelden dan kan dit als volgt:
•	per e-mail:
redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Scherpenzeel)
•	telefonisch:
via redactie Akse Media: (0223) 67 30 10
• schriftelijk:
Akse Media t.a.v. Gemeentegids Scherpenzeel,
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte
kunt u doorgegeven aan de redactie van Akse Media tot
uiterlijk 1 oktober 2021.
Organisaties of verenigingen die in de gemeentegids 2021
al vermeld staan, hoeven niet opnieuw aan te melden maar
krijgen van Akse Media een e-mail ter controle van de
gegevens. Deze is bij een ieder voorzien van een persoonlijke
code, zodat men zelf de gegevens kan controleren en
vervolgens aanpassen.

Geen avondopenstelling
Burgerzaken in augustus
Burgerzaken is niet geopend op de maandagavonden 9, 16, 23 en 30 augustus.
We zijn wel open tijdens de reguliere openingstijden overdag: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Vanaf 6 september is Burgerzaken weer open
op maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Denkt u er aan om van te voren een
afspraak te maken! Dit kan via https://mijnafspraak.scherpenzeel.nl/

Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijk Kosten (TONK):
aanvraagperiode verlengd
Heeft u door de coronacrisis te maken
met minder inkomen, waardoor u
problemen heeft met het betalen van
uw vaste woonlasten? Misschien kan
de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u helpen!
De TONK is bedoeld om huishoudens
tegemoet te komen in de noodzakelijke privé woonkosten, zoals de huur
en hypotheek, servicekosten en kosten
van gas, water en elektriciteit. De
TONK is bedoeld voor de maanden
dat u de aanvulling op uw inkomen
echt nodig heeft en geen aanspraak
kan maken op een andere voorziening.
Een aanvraag voor de TONK kan
ingediend worden bij de gemeente
Scherpenzeel.
Aanvraag indienen: nu mogelijk
tot en met september 2021
Eerder gold de TONK tot en met
juni 2021.

Wilt u het
gemeentenieuws
per e-mail
ontvangen?
De gemeente Scherpenzeel biedt
inwoners de mogelijkheid om
gemeentenieuws wekelijks per
e-mail te ontvangen. Dit is de
gemeentelijke pagina die wekelijks
geplaatst wordt in de Scherpenzeelse Krant. Voor niet-abonnees
van de Scherpenzeelse Krant is er
de mogelijkheid om zich digitaal
op de hoogte te stellen van
deze gemeentelijke publicaties.
Gemakkelijk, snel en gratis alle
gemeentelijke informatie via
de digitale snelweg in huis.
Op www.scherpenzeel.nl staat
bovenaan bij ‘online regelen’ de
button: ‘Abonnement gemeentenieuws’. U kunt zich registreren
door het invoeren van uw
e-mailadres en een wachtwoord.

De aanvraagperiode is verlengd
tot en met september 2021.
Heeft u al eerder aanspraak gemaakt
op de TONK? Dan kunt u nu een
verkorte aanvraag indienen voor de
periode van juli tot en met september.
Heeft u nog niet eerder aanspraak
gemaakt op de TONK? De TONK kan
met terugwerkende kracht worden
aangevraagd van januari tot en met
september 2021. Dit betekent dat u
een tegemoetkoming kunt ontvangen
vanaf januari, als u in deze maanden
ook problemen had met het betalen
van uw woonlasten.
Op de website van de gemeente
Scherpenzeel vindt u de precieze
voorwaarden om in aanmerking te
komen voor de TONK. U kunt daar
ook het aanvraagformulier vinden.
U kunt natuurlijk ook telefonisch
contact opnemen met de gemeente
via (033) 277 23 24.

JOS nieuws
Ook dit jaar heeft het JOS team weer
een leuk en gevarieerd programma
bedacht voor de basisschool kinderen
in de vakantiespelweek van 23 tot
en met 26 augustus.
In samenwerking met gymnastiek
vereniging Doto wordt er op
maandagochtend 23 augustus
freerunning aangeboden.
De fietscross fanaten kunnen op
dinsdagochtend 24 augustus op
het bikepark deelnemen aan
diverse fietscrossclinics.
Altijd al kennis willen maken met
karate? Karate Do International
geeft op woensdag 25 augustus in
de eigen Dojo verschillende
karatelessen. Tijdens deze pedagogisch verantwoorde lessen staat het
plezier voorop en biedt het uitdaging
op gebied van zelfvertrouwen en
weerbaarheid. De onderbouw

leerlingen sluiten de week op
donderdag 26 augustus in de
Breehoek af met dansen op
muziek.
Inschrijven
Lijkt het je leuk om mee te doen?
Geef je dan snel op via de website;
www.sjorssportief.nl Alle activiteiten
zijn gratis en worden laagdrempelig
aangeboden zodat iedereen mee
kan doen. Voor aanvullende
informatie kun je contact opnemen
met het JOS team via;
jos@scherpenzeel.nl
Jongerenactiviteit 24 augustus
Het jongerenwerk organiseert voor de
jongeren op dinsdagmiddag
het spannende spel ‘de kluis’.
Tijdens deze gave activiteit krijgt elk
team een eigen taak. Je kunt je voor
het bekende spel van ‘StuckTV’
opgeven via; avdv@jeugd-punt.nl
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