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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.
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samensterk@geldrop-mierlo.nl
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Maatregelen blijven ook tijdens de 
feestdagen nodig om elkaar te beschermen 

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg 
neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 

mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de 
gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feest-
dagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen 

doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en 
het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het 

coronavirus. Dit betekent dat er thuis nog steeds maximaal drie per-
sonen per dag op bezoek kunnen komen. De horeca blijft gesloten. 
Volwassenen sporten alleen op anderhalve meter afstand. Er blijft 

een dringend advies om thuis te werken, tenzij het echt niet 
anders kan. En we reizen niet naar het buitenland, 

tenzij strikt noodzakelijk.

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven en zzp’ers. U kunt bij 
verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. 
Kijk voor alle informatie over ondersteuning op 
www.geldrop-mierlo.nl/ondernemersloket-corona

Best lastig, vooral ook voor inwoners die meer dan ooit op zichzelf zijn aange-
wezen. 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. Maak bijvoorbeeld een mooie tekening voor 
een ouder iemand of stuur een extra kaartje tijdens de komende feestdagen. 

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 ma-
ken. Vooral als je daarbij iemand aan een terugkerende activiteit helpt!  Kijk op
www.eentegeneenzaamheid.nl voor allerlei handige tips en sites.

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

MET O.A.:
RADIO & ONLINE TV 
LIVE-OPTREDENS
POPQUIZ
FILM&THEATER
WWW.WOLLIGEWINTERWEKEN.NL

WINTER
WEKEN

Wollige

Thuis op de bank, met de laptop op schoot of met online 
radio aan. We brengen de wintersfeer tijdens de Wollige 
Winterweken gewoon bij jou binnen. En wil je toch die 

frisse neus halen, dan hebben we eye-candy voor jou in de 
verschillende dorpen.

Begin 2021 
start eerste fase 
coronavaccinatie
Gelukkig lijkt er begin 2021 een goed werkend en veilig vaccin beschikbaar te 
komen. Dat is goed nieuws.  Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de 
start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze 
vaccins worden toegediend. 

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. 
Kijk voor meer informatie over de aanpak eerste fase coronavaccinatie op: 
www.rijksoverheid.nl.

Samen sterk met 
leerlingen van het 
Strabrecht College
Het aantal besmettingen op middelbare scholen is hoog. Daarom is er in sa-
menwerking met het Strabrecht College een bijzonder actie op touw gezet. Om 
te benadrukken dat het dragen van mondkapjes in de gangen en de aula van 
het Strabrecht College erg belangrijk is, wordt er vanaf maandag 14 december 
een grote cartoon (mural) op de muur van de gymzaal geschilderd. Deze cartoon 
komt op een centrale plek waar veel leerlingen voorbijkomen en is bedoeld als 
een reminder. Op www.geldrop-mierlo.nl kunt u vanaf volgende week woensdag 
een filmpje zien over het tot stand komen van de cartoon.

Hart voor Elkaar” is een initiatief binnen Geldrop-Mierlo opgezet door Leonie 
Verberne en Dorien van Hulten. Samen met andere vrijwilligers helpen zij men-
sen die door financiële problemen in een sociaal isolement raken en onder de 
radar van de bestaande hulpverleners blijven. Kijk voor meer informatie op: 
www.onsplatform.tv/geldrop-hartvoorelkaar

De Wollige Winterweken komen eraan!
Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo, KommuS, Centrum Hofdael, 
Centrummanagement Geldrop, Centrum- en Lintenmanagement Mierlo, 
Wintersfeer Geldrop en Downtown Promotions organiseren de Wollige 

Winterweken. Er zijn verschillende winterse activiteiten, natuurlijk al-
lemaal volgens de Corona richtlijnen. 

De centra van Geldrop en Mierlo zijn in winterse sferen gehuld. Kerstbomen met 
sneeuw, sfeerverlichting en kerstmuziek geven een feestelijk gevoel. Een aantal 
panden krijgt extra aandacht en wordt op een unieke manier uitgelicht. KommuS 
Radio gaat van 11 tot en met 24 december 24/7 radio én online tv maken. Alles 
is te volgen via een livestream op www.wolligewinterweken.nl. Centrum Hofdael 
heeft een speciaal programma samengesteld (www.hofdael.nl) en in plaats van 
een echte Wintersfeer Geldrop staat er een vitrine op het Horecaplein. 

Het Bucket Buurt Boek van Geldrop-Mierlo
De wintermaanden en het Corona virus zorgen ervoor dat we meer thuis zitten. 
Daarom is er een doe-boek gemaakt met allerlei leuke acties, raadsels, puzzels 
en opdrachten voor het hele gezin. 

Het is een boek van 32 pagina’s waarvan er 10.000 worden gedrukt. Het grootste 
deel van de doe-boeken wordt verspreid via basisscholen. Het boek is ook gra-
tis af te halen bij Centrum Hofdael in Geldrop en Veldsink-Bekx adviesgroep uit 
Mierlo. Kijk voor meer informatie op www.visitgeldropmierlo.nl.

SamenSterk op KommusRadio
Tijdens KommuS Radio is de gemeente ook van de partij. In een aantal Samen-
Sterk uitzendingen besteedt ze aandacht aan corona en de manier waarop we 
elkaar kunnen helpen. De uitzendingen zijn te volgen via www.kommusradio.
nl. Op vrijdag 11 december komen tussen 12.30 en 13.30 uur Adri Geerts 
van Villagemarketing en Geert Stoef van Wintersfeer vertellen wat er tijdens 
de wolligewinterweken allemaal staat te gebeuren en wordt om 13.30 uur het 
eerste Bucket Buurt Boek van Geldrop-Mierlo aan wethouder Marc Jeucken 

overhandigd. Daarna komen burgemeester Jos van Bree en gemeentesecretaris 
Nick Scheltens naar de studio om terug te blikken op dit corona jaar. 
Vanaf 14.30 uur vertelt de buitendienst tussen de plaatjes door wat er in onze 
gemeente buiten allemaal gebeurt om de straten en het groen op orde te 
houden. Wethouder Hans van de Laar verzorgt de muziek. In de dagen daarna 
volgen meer Samen Sterk uitzendingen. Vanaf zaterdag vindt u het complete 
overzicht van alle uitzendingen op: www.geldrop-mierlo.nl.

Ondanks corona, 
toch een mooi 
Sinterklaasfeest 
Tijdens Sinterklaas zijn er in onze gemeente allerlei mooie initiatieven opgepakt, 
waarmee we het Sinterklaasfeest toch op een leuke manier corona proof kunnen 
vieren. Zo hadden Dave van de Wijdeven, Marleen van Heugten en Betty Verbon 
een onlinekleurplaatwedstrijd voor Sinterklaas opgezet. Dit was zowel in Geldrop 
als in Mierlo een groot succes. Alle kinderen die hebben meegedaan ontvingen 
een lekker presentje (gesponsord door: Banketbakkerij Van Bragt, IJssalon Bacio 
Mierlo, Rousseau Chocolade Geldrop) Stichting Bolivia Komité bracht deze pre-
sentjes rond. Er waren vijf winnende tekeningen. De prijzen en het bezorgen van 
de prijzen werd verzorgd door Hart voor elkaar Geldrop-Mierlo.

Er zijn nogal wat maatregelen. Voor het meest actuele overzicht gaat u naar: 
www.rijksoverheid.nl. 

Heeft u een vraag over de corona-maatregelen in onze gemeente? Mail dan 
naar: vragencorona@geldrop-mierlo.nl. 

Hulpdesk voor inwoners én ondernemers. Alleen samen krijgen we corona 
onder controle. 


