
Samen Sterk Samen Sterk 
Vanaf 16 maart 
gelden volgende 
aanpassingen:
Per dinsdag 16 maart gelden onder andere de volgende aanpassingen. Voor 
het volledige overzicht gaat u naar: www.rijksoverheid.nl. Heeft u vragen 
over deze maatregelen, dan mailt u naar: vragencorona@geldrop-mierlo.nl.
• Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, 

B- of C-diploma kunnen halen.
• Winkelen op afspraak. Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat 

er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Of één klant per 25 
vierkante meter winkeloppervlak. Allemaal op 1,5 meter afstand van 
elkaar. Maximaal mogen er 50 klanten tegelijk in de winkel zijn, als de 
winkel hiervoor groot genoeg is. Nog steeds geldt de regel dat mensen 
minimaal 4 uur van tevoren een afspraak maken, en dat de winkel werkt 
met tijdvakken van minimaal 10 minuten.

• Sporten. Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op 
sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarden is 
wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten 
bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 
meter afstand te houden. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten 
organiseren op andere locaties.  

• Theorie-examens. Op locatie mogen weer theorie-examens en -lessen 
worden georganiseerd gericht op het besturen of onderhouden van een 
vervoersmiddel. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor 
het uitoefenen van hun beroep of voor hun bedrijf. Ook mensen die een 
educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, 
kunnen weer theorie-examen doen. 

Verdere verruiming lockdown 
nog niet verantwoord
Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk 
op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder 
versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden in ieder geval tot 
en met 30 maart vast aan de huidige maatregelen waarvan we zien dat ze 
werken. Op 23 maart is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd 
wat er na 30 maart mogelijk is. De avondklok wordt verlengd tot 31 maart 
04.30 uur. Verder wordt het reisadvies tot en met 15 april verlengd. Dit 
betekent: blijf in Nederland. Ga niet op reis tot en met 15 april. Voor reizen 
buiten Nederland geldt: reis alleen als dit echt noodzakelijk is.

Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande 
maatregelen. Zo is er per direct in verpleeghuizen en kleine zorginstelling  
ruimte voor twee bezoekers per bewoner per dag (dit kunnen gedurende de 
week ook verschillende bezoekers zijn). Voorwaarde is dat alle bewoners van 
het verpleeghuis en de kleinschalige woonvormen tweemaal gevaccineerd 
zijn. Tot die tijd is dat maximaal één bezoeker per dag. Informeer vooraf bij 
het verpleeghuis of de zorginstelling welke type mondmasker u moet dragen.

Mogelijke versoepelingen vanaf 
woensdag 31 maart
Ook kijkt het kabinet vooruit. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Zo zouden bijvoorbeeld de terrassen en winkels weer open kunnen 
als het aantal bezette intensive care-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart wordt hierover een besluit genomen.

Vaccinaties
Ook vaccineren heeft effect op het aantal besmettingen. Steeds meer ouderen 
krijgen een prik. Dit leidt tot een daling in het aantal coronabesmettingen in 
verpleeghuizen. Op dit moment is de verwachting dat in juli iedereen vanaf 
18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik heeft gehad. 

Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het 
publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). 
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 
20 205 1351

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.


