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In deze nieuwsbrief

ENERGIETOESLAG

GRATIS ZELFTESTS 

Geen uitkeringsspecificatie gehad?
Heeft u van ons geen specificatie (overzicht) van uw  
uitkering gehad? Dan heeft u misschien op de website  
mijnoverheid.nl aangegeven (een vinkje gezet) dat u post 
van de gemeente digitaal wilt krijgen. Wilt u uw specifica-
tie toch weer via de gewone post krijgen? Dan moet u dat 
veranderen op de website MijnOverheid.nl.

Ga naar www.mijnoverheid.nl. Log in met uw DigiD. U kunt 
direct in uw persoonlijke omgeving aangeven dat u de post 
van de gemeente niet meer digitaal wilt ontvangen. In de 
bijlage bij deze nieuwsbrief staat hoe u dat moet doen.

Heeft u hulp nodig? Maak dan een afspraak met de 
Formulierenbrigade via www.sshbsupport.nl/formulieren-
brigade. Of bel 06 - 23 84 29 64 . Ook bij de bibliotheek 
kunt u hulp krijgen. Kijk op www.obgz.nl/activiteiten/digi-
taal-vaardig. Bel 024 - 327 49 11 of mail klantenservice@
obgz.nl.
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Energietoeslag
           
Huishoudens met een laag inkomen krijgen eenmalig € 800,- voor het betalen van hun 
energierekening. Dit heeft het kabinet besloten. Krijgt u een uitkering van de gemeente en voldoet 
u aan alle voorwaarden? Dan hoeft u zelf niets te doen. U krijgt eind april/begin mei 2022 € 800,- 
energietoeslag op de bankrekening die bij ons bekend is. 

U krijgt geen energietoeslag als u: 
• 18, 19 of 20 jaar oud bent; 
• student bent en studiefinanciering krijgt;
• in een instelling woont; 
• dak- of thuisloos bent en alleen en briefadres heeft in de gemeente;
• een hoger inkomen heeft dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Taalmaatjes
Taalmaatjes helpen nieuwe Nederlanders bij het leren van de Nederlandse taal. Wilt u ook een 
taalmaatje worden? Kom dan 19 april naar het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt dan vragen 
stellen aan mensen die al taalmaatje zijn of aan de medewerkers van de gemeente. U kunt 
binnenlopen van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen, appen of mailen naar Elisabeth Loman, 
06 - 18 70 61 42 of e.loman@bergendal.nl. 

Taalmaatjes oefenen 1 keer per week. Het oefenen duurt 1 tot 2.5 uur. U wordt minimaal 1 jaar 
gekoppeld aan de inwoner die de taal wil leren. De gemeente ondersteunt taalmaatjes. Met 
lesmateriaal, maar ook met bijeenkomsten. De medewerkers staan altijd voor u klaar. 

Gratis zelftesten voor inwoners met een laag inkomen
Inwoners met een laag inkomen kunnen 6 gratis zelftesten voor corona ophalen. Dat kan tijdens de 
inloopspreekuren van het Sociaal Team, in het gemeentehuis of in het Kulturhus in Millingen. Op is 
op, dus wacht niet te lang met ophalen.

In Millingen kunt u de zelftest niet ophalen tijdens het inloopspreekuur van het Sociaal Team, maar bij 
de beheerder van het Kulturhus. 

De inloopspreekuren van het Sociaal Team zijn op volgende 6 plaatsen in onze gemeente. Kijk voor 
de juiste tijden op onze website www.bergendal.nl/sociaalteam. 
• Op de Heuvel, Ericastraat 39, Groesbeek
• De Mallemolen, Kloosterstraat 11, Groesbeek
• Goei.j Ka.mer, Sint Antoniusweg 8c, Breedeweg
• De Slenk, Reestraat 2, De Horst
• Kulturhus, Roerdompstraat 6, Beek
• Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn

Inloopspreekuren Startpunt
Wist u dat u bij het inloopspreekuur van het Sociaal Team in het Kulturhus in Millingen aan de Rijn 
en in voorzieningenhart Op de Heuvel in Groesbeek ook terecht kunt voor Startpunt? Bij Startpunt 
kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, betaald werk, sport en bewegen, een 
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