
Kommus en stichting 
De Drie Harten organiseren:

De coronacrisis houdt ons nog steeds in de greep. 

Hoewel het aantal besmettingen weer wat afneemt, is het 

erg belangrijk om ons nog steeds aan de maatregelen te houden. Dit 

is lastig. Voor ondernemers die graag hun zaak weer willen openen, 

voor jongeren die graag een feestje willen bouwen, voor kinderen 

die Sint en Piet hadden willen binnenhalen. Maar vooral ook voor 

inwoners die getroffen worden door corona, ouderen 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.

Aandac�  v� r elkaarAandac�  v� r elkaar
in Geldrop-Mierlo

AANDACHT 
VOOR ELKAAR
SAMEN PAKKEN WE DE DRAAD OP 
EN GEVEN DIE DOOR!
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 
initiatieven of tot het helpen van mensen die nu meer dan ooit dat steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.

Laat het ons weten!
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 aandacht verdient?  Stuur je (persoonlijke) verhaal met je contactgegevens naar 
aandachtvoorelkaar@geldrop-mierlo.nl en lees het binnenkort terug in Middenstandsbe-
langen.

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.

De zorg in de regio loopt vast door personeelstekort. Daarom slaan de gemeenten in Zuidoost 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. Alle hulp is welkom: ondersteunen bij dagbe-
steding, helpen bij eetmomenten, maar ook een bemoedigend praatje of een wandeling met een cliënt. Vraag 
en aanbod worden centraal gecoördineerd. Ga hiervoor naar: 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. 

GEVRAAGD: 
EXTRA HANDEN 
IN DE ZORG!

INTERACTIEVE 
SINTERKLAASINTOCHT LIVE VIA 
WWW.KOMMUSRADIO.NL/LIVE OF 
HTTP://STREAM.KOMMUSRADIO.NL/
LIVE
Helaas kunnen we komende zondag Sint en zijn Pieten niet binnenhalen. Wat wel kan is 
een live ontvangst via Kommus Radio. Alle jonge Sint en Piet fans kunnen op zondag 15 
november van 11.00 tot 14.00 uur meeluisteren naar een super spannend hoorspel. 
Je kunt dan ook vragen stellen aan Sint, want die is dan ook even in de studio. Dus heb je 
een vraag, stuur die dan in door middel van een whatsappje (06-51656218). Let op! Je 
kunt niet naar de studio komen, blijf lekker thuis. 

BOODSCHAP BURGEMEESTER 
VOOR SINTERKLAAS!
Afgelopen maandag is het Sinterklaasjournaal weer 
begonnen. Vol met leuke nieuwtjes over de reis van 
de Sint en zijn gevolg naar Nederland. Ook onze 
burgemeester heeft een boodschap voor hem. Je 
kunt hem bekijken op www.sinterklaasjournaal.nl.

EENZAAMHEID IN CORONATIJD: 
PRAATJE OVER HET WEER 
BELANGRIJKER DAN GEDACHT
Wethouder Peter Looijmans: Eenzaamheid is niet weg te nemen, maar we kunnen wel 
meer aandacht voor de ander hebben. Echt luisteren, aandacht geven en de tijd nemen. 
De ander laten ervaren dat ze meetellen en ertoe doen. Zeker in deze coronatijd is een 
praatje over het weer met jouw buurman belangrijker dan gedacht.

Een klein gebaar kan het verschil maken
Iedereen wil zich graag goed voelen. En iedereen gunt dat een ander zich ook prettig 
voelt. Actief, gewaardeerd en verbonden met anderen. Toch gaat het nog wel eens mis. 
Een klein steuntje in de rug kan dan een groot verschil maken. Vooral als je daarbij 
iemand aan een terugkerende activiteit helpt!  Kijk op www.eentegeneenzaamheid.nl voor 
allerlei handige tips en sites. 

Goed voorbeeld: Kom op de koffie
Onze buurtregisseurs, herkenbaar aan de witte fiets en blauwe jas, zetten zich dagelijks 
in om ervoor te zorgen dat ondanks corona mensen toch een praatje kunnen maken. Zo 
organiseren onze gebiedsregisseurs nog steeds op verschillende plaatsen in de gemeente 
“Kom op de koffie”. Een moment voor inwoners om elkaar coronaproof te ontmoeten en 
samen een praatje te maken.

Ook zin in kopje koffie met onze gebiedsregisseurs?
Neem dan contact op met:
• Harold van Lieshout (Mierlo): h.v.lieshout@geldrop-mierlo.nl
• Karen Denton (Genoenhuis, Zesgehuchten, Geldrop Centrum, Akert, Hulst, Skandia): 

k.denton@geldrop-mierlo.nl
• Trudy el Boujaddaini (Braakhuizen Noord, Braakhuizen Zuid)): 

t.el.boujaddaini@geldrop-mierlo.nl

Weer samen
met vriendinnen
shoppen

Deel jouw verhaal! Mail naar: 
samensterk@geldrop-mierlo.nl
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op en geven die door!
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maar ook bedoeld om binnen de corona- en 
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SINTERKLAAS
IS BIJNA IN HET LAND!
Helaas kan de intocht van Sinterklaas dit jaar niet doorgaan. Gelukkig worden er door in-
woners uit onze gemeente-initiatieven bedacht waarmee we het Sinterklaasfeest toch op 
een leuke manier corona proof kunnen vieren. Hieronder staan enkele leuke initiatieven 
waar je aan mee kunt doen.

ONLINE KLEURPLAAT- OF 
TEKENWEDSTRIJD SINT EN PIET
Drie inwoners uit Geldrop-Mierlo hebben de handen ineengeslagen. Dave van de Wijde-
ven, Marleen van Heugten en Betty Verbon hebben een onlinekleurplaatwedstrijd opgezet. 
Kinderen worden opgeroepen om een mooie tekening of kleurplaat te maken voor Sint 
en Piet. Je zou hiervoor de kleurplaat kunnen gebruiken die hieronder staat en die te 
downloaden is via www.geldrop-mierlo.nl/samen-sterk-geldrop-mierlo

KLEURPLAAT
De tekening of kleurplaat plak je vervolgens op het raam. Je kunt het raam verder nog 
meer versieren. Daarna maak je daarvan een foto en plaatst die vóór 1 december op één 
van de volgende facebookgroepen: 
• Jagertjes Geldrop
• Mierlo helpt Mierlo
• Sint en Piet Actie Mierlo

Ieder kind t/m 12 jaar dat meedoet krijgt een kleinigheidje. De vijf mooiste ramen (met 
tekening of kleurplaat) ontvangen een leuk cadeau. Hart voor elkaar Geldrop-Mierlo 
verzorgt en bezorgt de vijf prijzen. Hart voor Elkaar helpt mensen die door financiële pro-
blemen in een sociaal  isolement raken en onder de radar van bestaande hulpverleners 
blijven. De presentjes worden onder meer rondgebracht door het Bolivia Komité Geldrop. 
De presentjes worden gesponsord door:
• Banketbakkerij Van Bragt
• IJssalon Bacio Mierlo
• Rousseau Chocolade Geldrop

Vrijwilligers van het Bolivia  Komité Geldrop zetten zich ieder jaar in om Sintklaasbe-
zoeken bij kinderen mogelijk te maken. Met de opbrengst van deze bezoeken, inci-
dentele acties zoals het bezorgen van de presentjes en via giften van onze donateurs 
ondersteunen zij studenten in Latijns-Amerika. 

Kijk voor meer informatie over het Bolivia Komité Geldrop op www.boliviacomite.nl.


