
Met aandacht voor elkaar 
komen we hier samen door 

Alleen samen 
krijgen wij corona 
onder de controle

komen we hier samen door 

Draag een mondkapje!

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.
Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.

We stropen
onze mouwen op

Een veilig vaccin
Voor de veiligheid van het coronavaccin gelden strenge eisen, 
net als voor andere vaccins die tot de Europese Unie worden 
toegelaten. De snelle ontwikkeling van de coronavaccins is 
mogelijk omdat enorm veel onderzoekers wereldwijd de 
krachten hebben gebundeld. Het leverde ook tijdwinst op dat 
verschillende fasen van onderzoek tegelijk plaatsvonden en dat 
de beoordelaars al meekeken.

Bijwerkingen mild en kortdurend
De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen.
Een deel van hen ervaarde milde bijwerkingen, zoals pijn op
de plek van de prik, spierpijn, hoofdpijn of verhoging.
Deze klachten verdwijnen na een paar dagen. Het vaccin
wordt op natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken. 
Als straks miljoenen mensen het vaccin krijgen, zijn zeldzame 
bijwerkingen, of bijwerkingen die na langere tijd optreden, nooit 
helemaal uit te sluiten. Daarom wordt de veiligheid van het 
vaccin goed in de gaten gehouden en kunnen vermoedelijke 
bijwerkingen worden gemeld op mijnbijwerking.nl.

Belangrijkste stap
Om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te beschermen 
tegen het coronavirus is vaccineren de belangrijkste stap.
Dus laten we onze mouwen opstropen.

Deze week begint de GGD met het inenten 
van zorgmedewerkers van verpleeghuizen 
en kleinschalige woonvormen op 6 januari in 
Veghel en op 8 januari in Ro  erdam en Houten. 
Op 11 januari komen daar Amsterdam, Drenthe 
en Den Haag bij. Vanaf 15 januari zijn alle
25 GGD-priklocaties in het land geopend.

Ook start de vaccinatie van medewerkers uit de 
directe COVID-zorg. Het gaat daarbij om een 
selecte groep verpleegkundigen en artsen op
de intensive care, spoedeisende hulp,
de COVID-afdeling en ambulancemedewerkers. 
Spoedig begint het inenten van verpleeghuis-
bewoners, mensen met een verstandelijke 
beperking in instellingen en huisartsen.

Eigen keuze
Vaccineren is gratis en vrijwillig. Maar hoe 
meer mensen zich laten inenten, hoe beter we 
kunnen voorkomen dat het coronavirus zich 
verder verspreidt. Zo beschermen we de meest 
kwetsbaren, verminderen we de druk op de zorg en 
krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug.

Nieuwjaarsboodschap 
burgemeester Jos van Bree
We hebben een jaar met veel beproevingen, tegen-
slagen en verlies achter de rug. Maar het heeft ons 
ook kansen geboden, ervaringen en inzichten ge-
geven.  Een nieuwe manier van werken is ontstaan 
en we zijn op een andere manier naar elkaar gaan 
kijken en met elkaar omgegaan. 

Ik wens voor 2021 én de toekomst dat we dat in-
zicht vasthouden, die solidariteit naar elkaar blijven 
voelen en dichtbij blijven waarderen. Het zijn de 
goede dingen die Covid-19 ons heeft gebracht. La-
ten we dat vastgrijpen, koesteren en samen de wereld veiliger, gezonder en 
beter maken. Het vaccin geeft ons hoop en een blik op de terugkeer naar ons 
gewone leven aan het einde van de tunnel. 

Ik wens Geldrop-Mierlo dat: 

• scholen weer op de normale manier les kunnen geven aan de kinderen 
en studenten;

• ons prachtige verenigingsleven weer de draad kan oppakken. Zang, to-
neel, volksuniversiteit, sporten en bewegen;

• winkeliers hun klanten weer gastvrij kunnen ontvangen in ons prachtige 
vernieuwde centrum;

• de horeca weer open is, voor een heerlijk diner of een drankje;
• er weer evenementen zijn.
Tot dan geldt, hou vol. Blijf geduldig en blijf - op afstand - naar elkaar omkij-
ken. We hebben een langere adem dan het virus en meer wilskracht. Alleen 
samen kunnen we corona achter ons laten.

Ik wens u, ook namens het college, allemaal een gelukkig Nieuwjaar!

PS. Voor de volledige versie van deze nieuwjaarsboodschap gaat u naar:
www.geldrop-mierlo.nl/nieuwjaarsspeech-burgemeester-jos-van-bree-2021

Eerste prik tegen corona is gezet 
In Nederland is gestart met  het vaccineren tegen corona. Gisteren is in 
Veghel de eerste prik gezet. Het eerste vaccin is voor Sanna Elkadiri uit 

Eindhoven, medewerker van verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel. Hugo De 
Jonge leidde het moment in: ,,Ik zou zeggen: mouwen opstropen en gaan.” Hoe werkt het vaccin?

Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer is een mRNA-vaccin. Het vaccin 
bevat een stukje genetische informatie, het mRNA. Dit is een instructie 
voor de aanmaak van een kenmerkend eiwit van het coronavirus: het 
spike-eiwit. Stukjes van dit eiwit worden zichtbaar voor de afweercel-
len in het lichaam. Als reactie hierop maak je antistoffen en aan. Als je 
daarna in contact komt met het coronavirus, word je door die antistoffen 
beschermd. Zo is de kans klein dat je ziek wordt van het virus. mRNA-
vaccins kunnen niet bij je DNA komen en dus nooit iets veranderen aan je 
genen. Het vaccin wordt op natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken. 
Met de goedkeuring van het vaccin door het Europees Geneesmiddelen 
Agentschap (EMA) en het Nederlandse College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG) is bevestigd dat het vaccin voor 95% effectief is 
bij mensen vanaf zestien jaar. Dit betekent dat van de honderd mensen 
die zonder vaccin corona zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar vijf 
mensen corona krijgen.

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.



Iedereen verlangt naar
een leven zonder coronaregels.

Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.

Als we ons laten vaccineren, kan corona

niet meer zomaar om zich heen grijpen

en krijgen we stapje voor stapje meer

vrijheid terug.

Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks 

is goedgekeurd op tienduizenden mensen is 

getest. Zo weten we dat het veilig is en ons 

goed beschermt tegen het virus. Een inenting 

beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie, 

vrienden en de kwetsbare mensen om je heen.

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.

Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl

Meer weten over
coronavaccinatie?

Samen Sterk Samen Sterk 

Vrijwilligers gezocht!
Meld je aan als vrijwilliger ‘maatje’ !
Bel met LEVgroep Geldrop-Mierlo Tel. 0492-598989 (vraag naar Ellen, Hilde of Sami)

Extra handjes 
gezocht in deze 
tijd! 
Om de zorg mede te ontlasten en om de eenzaamheid te verminderen 
willen we zoveel mogelijk extra vrijwilligers (maatjes) werven in deze 
moeilijke tijd voor allerlei zorginstellingen waar de handjes op dit moment 
extra nodig zijn. Zodat we elkaar door deze tijd heen helpen. Denk aan 
een keer wandelen met iemand, koffiedrinken, een spelletje doen of een 
maaltijd samen bereiden. 

Of misschien wil jij wel een boodschap doen voor een kwetsbaar iemand. 
Er is genoeg te doen. En het is hartstikke nodig in deze corona tijd. Meld je 
dus aan als ‘maatje’ en ga vrijwillig aan de slag bij Ananz, Savant, ZuidZorg, 
Vitalis of de LEVgroep. Alle hulp is meer dan welkom! De coördinatie hiervan 
ligt in handen van de LEVgroep. Ook is er een website ontwikkeld waar (zorg)
vraag en aanbod bij elkaar komen. Deze website heet: www.voorelkaarin-
geldropmierlo.nl.

Bel met LEVgroep Geldrop-Mierlo Tel. 0492-598989 
(vraag naar Ellen, Hilde of Sami)

Deel jouw verhaal! Mail naar: 
samensterk@geldrop-mierlo.nl
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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 
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Een beetje 
aandacht doet 
wonderen
Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact 
met familie en vrienden. En we moeten volhouden, want het einde is nog niet 
in zicht. Best lastig, 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, elkaar te helpen. 


