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Deel jouw verhaal! Mail naar: 
samensterk@geldrop-mierlo.nl

Aandacht voor elkaar

pakken we de draad 
op en geven die door!

Samen

De coronacrisis houdt ons nog steeds
 in de greep. De besmettingen nemen weer toe, 
de gedeeltelijke vrijheid die we sinds juli kregen 

wordt opnieuw ingeperkt. Ondernemers hebben het 
moeilijk, banen zijn onzeker en jongeren mogen weer 

niet alle dingen doen waar ze normaal plezier aan 
beleven. Veel mensen voelen zich eenzaam, of 
maken zich zorgen om hun eigen gezondheid
of die van iemand anders. De kleine en grote 

veranderingen die we meemaken zijn niet 
makkelijk. Aandacht hebben voor elkaar 

en luisteren naar elkaar helpt.

We hebben allemaal een verhaal te vertellen over de coronacrisis: 
over ziekte, onzekerheid en teleurstelling, maar ook over hoe we 
de draad weer oppakken na bijvoorbeeld het annuleren van een 
evenement, het afgelasten van een bruiloft of erger persoonlijk 
leed veroorzaakt door corona. 

We zien gelukkig ook de kracht waarmee we ons door deze crisis heen slaan 
en de initiatieven die ontstaan om met elkaar in verbinding te blijven. Dit is onze 
rode draad, die al jaren ervoor zorgt dat we binnen onze gemeente niet bij de 
pakken neer gaan zitten. Die er ook voor heeft gezorgd dat Geldrop-Mierlo van-
uit het textielverleden geworden is tot wat het nu is: een hechte gemeenschap 
die aandacht heeft voor elkaar en elkaar helpt als dit nodig is. 

Door onze verhalen met elkaar te 
delen en naar elkaar te luisteren, 
kunnen we deze gebeurtenissen en 
gevoelens een plek geven en wellicht 
anderen inspireren tot nieuwe initi-
atieven of tot het helpen van mensen 
die nu meer dan ooit dat steuntje in 
de rug kunnen gebruiken.
Als gemeente zijn we benieuwd hoe 
het nu met je gaat. Hoe vergaat het 
jou en jouw familie, op het werk. Kun 
je sporten of ontspannen? Lukt het 
om in contact te blijven met vrien-
den en collega’s? Zet jij je in voor de 
buurman of -vrouw of een vriend 
die het nodig heeft?

Laat het ons weten!
Op deze pagina die regelmatig verschijnt en op de sociale media van de 
gemeente gaan we jullie verhalen delen. Als troost, inspiratie of hart onder 
de riem. Of ken je iemand die met een mooi verhaal, idee of initiatief dat 
positieve aandacht verdient? Stuur je (persoonlijke) verhaal met je contact-
gegevens naar samensterk@geldrop-mierlo.nl en lees het binnenkort terug 
in Middenstandsbelangen.

Liever je verhaal online delen?
Burgemeester Jos van Bree pakt de draad op en neemt de uitdaging aan 
om een persoonlijke corona-ervaring te delen. Hij zal de rode draad op zijn
 beurt weer doorgeven aan iemand met een mooi verhaal, idee of initiatief 
dat persoonlijke aandacht verdient. de sociale media kanalen van de 
gemeente Geldrop-Mierlo in de gaten.

Door de coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. 
Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in super-
markten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke 
werk door kan gaan. De website www.voorelkaaringeldropmierlo.nl/
coronahulp verzamelt alle vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en 
aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. 
Zo maken we de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is 
nodig! Jij doet toch ook mee?

Ook onze gebiedsregisseurs staan voor jou klaar
Is er in jouw straat, buurt of wijk ook een initiatief gestart of wil je zelf 
een initiatief starten? Laat het ons dan weten. Wellicht kunnen wij je 
helpen om iets op te starten of kun je met jouw straat aansluiten bij een 
al bestaand initiatief. De gegevens van onze gebiedsregisseurs vind je 
op onze website: www.geldrop-mierlo.nl/gebiedsgerichtwerken.

Voor elkaar in 
Geldrop-Mierlo 

verbindt hulpvraag 
en -aanbod

Wil je graag op de hoogte blijven wat de buurtsportcoaches 
organiseren? Volg ons dan op Facebook, Instagram of 
kijk op www.leefgeldrop-mierlo.nl. 

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo. 
Kijk voor alle verhalen op www.geldrop-mierlo.nl/samensterk 

of volg ons op: 

Vijf thuistips 
voor kids
#verwevenvermaakingeldropmierlo

1. Kun je niet naar opa & oma? 
Vraag je kinderen om ze een 
leuke brief te schrijven. Wie 
weet krijgen ze er snel één 
terug!

2. Wist je dat heel veel musea 
een deel van hun collectie ook 
online hebben staan? Zoek een 
mooi schilderij uit en laat je kids 
het namaken. Je eigen 
Rembrandt aan de muur!

3. Een fotospeurtocht is zo 
gemaakt: neem foto’s van leuke 
details in huis. Welk kind heeft 
het snelst alle gefotografeerde 
plekjes gevonden?

4. Afvalkunstwerk: verzamel in 
huis of in je tuin allemaal rest-
jes/afval/verpakkingen en maak 
een mega groot kunstwerk.

5. De grote middagshow. 
Niet naar het theater? Oefen 
allemaal een act en presenteer 
die aan het eind van de middag 
aan elkaar.

Kijk voor meer tips op: 
www.visitgeldropmierlo.nl

in Geldrop-Mierlo

#samensterkgeldropmierlo

Bewegen tijdens corona! 
Het coronavirus houdt momenteel iedereen in Nederland in bedwang. 
Gelukkig zijn er nog wel allerlei mogelijkheden om te sporten en even te 
ontspannen. De buurtsportcoaches van Leef Geldrop-Mierlo zetten zich in 
om ook tijdens corona sport- en beweegmogelijkheden aan 
te bieden voor jong en oud. Goed voor de gezondheid, 
maar ook bedoeld om binnen de corona- en 
NOC*NSF richtlijnen elkaar te ontmoeten.

Best lastig, maar vooral ook voor inwoners die meer dan ooit op zichzelf zijn aangewezen. 
Veel mensen voelen zich eenzaam, of maken zich zorgen om hun eigen gezondheid of die 
van iemand anders. Het is daarom juist belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben. Naar 
elkaar te luisteren en samen tot mooie initiatieven te komen die wel kunnen doorgaan.

Laat het ons weten!
Door onze verhalen met elkaar te delen en naar elkaar te luisteren, kunnen we deze gebeur-

tenissen en gevoelens een plek geven en wellicht anderen inspireren tot nieuwe initiatieven 
of tot het helpen van mensen die nu meer dan ooit dat steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De komende tijd willen we op deze pagina jullie verhalen delen. Als troost, inspiratie of hart 
onder de riem. Ken je iemand die met een mooi verhaal, idee of initiatief dat positieve aan-
dacht verdient?  Stuur je (persoonlijke) verhaal met je contactgegevens naar samensterk@
geldrop-mierlo.nl en lees het binnenkort terug in Middenstandsbelangen.

De gebiedsregisseurs van de gemeente Geldrop-Mierlo zijn betrokken bij verschillende 
initiatieven. Bijvoorbeeld:
• flessenpost, eerste Lock down in Mierlo, nu in Geldrop
• kaartenactie in zowel Geldrop als Mierlo (bewonersinitiatief)
• Sinterklaas kleurplaatactie via bewoners/facebook (bewonersinitiatief)
• Koffie op afstand door gebiedsregisseurs
• Whatsappgroepen van buurten/straten die elkaar vooruithelpen
• Minibieb (samenwerking bibliotheek/gebiedsregisseurs)

Wilt u meer weten hierover? 
Neem dan contact op met een van onze gebiedsregisseurs:
Harold van Lieshout - h.v.lieshout@geldrop-mierlo.nl - Mierlo
Karen Denton k.denton@geldrop-mierlo.nl - Genoenhuis, Zesgehuchten, Geldrop 
Centrum, Akert, Hulst, Skandia 
Trudy el Boujaddaini - t.el.boujaddaini@geldrop-mierlo.nl - Braakhuizen Noord, 
Braakhuizen Zuid

Heeft u vragen over de Coevering? Dan kunt u ook contact opnemen met een van bo-
venstaande gebiedsregisseurs. Zodra er een nieuw contactpersoon voor de Coevering 
bekend is, vindt u die op www.geldrop-mierlo.nl/gebiedsgericht-werken/
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Kaartje voor 
bewoners Hof van 
Bethanië
Jose Nicholson uit Mierlo startte pasgeleden een bijzonder initiatief. Haar moeder woont in 
Hof van Bethanië in Mierlo. Zij merkte dat er tijdens de eerste Lock down veel ouderen in 
Hof van Bethanië post kregen en daar enorm van genoten. Toen de 1e Lock down voorbij 
was liep ook de post terug. Daarom bedacht ze een nieuwe actie. Zij bedacht dat juist 
kinderen nog moeten leren schrijven en dat dat mogelijk onderdeel zou kunnen zijn van 
haar idee. Zij nam contact op met gebiedsregisseur Harold van Lieshout. Zo vormde zich 
een groter idee om kaarten te laten kleuren door kinderen door scholen en deze aan te 
bieden bij verzorgingstehuizen. 

De gebiedsregisseurs van de gemeente werkten dit verder uit en legden het eerste contact 
met Kim Chatrou van de St. Jozefschool. Zij zag direct mogelijkheden om dit initiatief een 
plekje te geven in het onderwijs. ‘Zo kunnen onze leerlingen hun schrijfvaardigheid oefe-
nen, leren ze schrijven voor een gelegenheid en kleuren of knutselen rondom een thema. 
Ook kun je tijdens de lessen iets vertellen over het gevoel van eenzaamheid waarmee 
ouderen te maken kunnen krijgen en dat dus een klein kaartje het verschil kan maken.’ 
Alles bij elkaar een goed voorbeeld van hoe je door aandacht voor elkaar te hebben, samen 
sterk kunt zijn!

Regio in actie voor 
extra handen in 
de zorg
De zorg in de regio loopt vast door personeelstekort. Daarom slaan de gemeenten in Zuid-
oost Brabant de handen ineen om medewerkers in de zorg te helpen. Dit doen ze door 
uitkeringsgerechtigden, vrijwilligers en stagiaires te vragen de zorgsector een helpende 
hand te bieden. 

Al eerder maakte de horecasector afspraken over de inzet van hun personeel in de zorg. 
Een samenwerking die in Eindhoven startte en inmiddels is uitgebreid naar de hele regio.

Alle hulp is welkom!
Met deze actie willen de regiogemeenten de druk op de zorg verminderen, zodat iedereen 
in de regio weer de zorg kan krijgen die nodig is. Alle hulp is welkom: ondersteunen bij 
dagbesteding, helpen bij eetmomenten, maar ook een bemoedigend praatje of een wande-
ling met een cliënt. Vraag en aanbod van betaald werk voor personeel uit andere sectoren, 
uitkeringsgerechtigden en stageplekken wordt centraal gecoördineerd. Aanmelden hier-
voor kan via de website www.extrahandenvoordezorg.nl. 

Daarnaast is nog steeds de mogelijkheid om zelf een vraag of aanbod voor hulp te doen. 
Kijk daarvoor op www.voorelkaaringeldropmierlo.nl. 

Burgemeester 
brengt 
tekeningen naar 
de Huiskamer van 
Sinterklaas
Pasgeleden vroeg burgemeester Jos van Bree tijdens het Sinterklaasjournaal aan kinderen 
uit Geldrop-Mierlo om hun tekeningen voor Sinterklaas naar hem te sturen. Dit gebeurde 
massaal. Niet alleen stonden er zakken vol met tekeningen voor het gemeentehuis. Ook 
op scholen werd volop getekend en gekleurd. Burgemeester Jos van Bree ging afgelopen 
week een kijkje nemen bij Peuterspeelzaal De Hobbit in Geldrop en Peuterspeelzaal De 
Kersentuin in Mierlo en nam meteen heel veel tekeningen mee om deze te bezorgen bij 
Sinterklaas die tijdelijk een eigen huiskamer heeft in de Korte Kerkstraat in Geldrop. Je 
kunt trouwens vanwege corona niet op bezoek gaan bij Sint, alleen even voorbijlopen en 
snel een kijkje nemen. Grote kans dat je Sinterklaas daar even ziet zitten. Je kunt daar 
trouwens nog tot en met 3 december jouw kleurplaat inleveren. Je stopt deze gewoon in de 
brievenbus van het pand aan de Korte Kerkstraat 21/23. Wie weet win jij een leuk cadeau.

Ga voor alle maatregelen naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Samen pakken we de draad op
en geven die door!

Maatregelen blijven nodig 
om elkaar te beschermen 

Het aantal coronabesmettingen daalt heel geleidelijk. Ook lijkt er 

begin 2021 een goed werkend en veilig vaccin beschikbaar te 

komen (kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl) 

Dat is goed nieuws.  We houden ons goed aan de maatregelen, 

en dat heeft effect.  Maar we zijn er nog niet. 

Daarom is het nog steeds erg belangrijk dat we 

ons aan een aantal basisregels houden. 


