UPDATES CORONA MAAND NOVEMBER 2020
Update maandag 30 november 2020 (1)
Aantal besmettingen weer toegenomen

Sinds de update van afgelopen woensdag is het aantal coronabesmettingen gestegen
met 38. In totaal zijn sinds het begin van de corona-uitbraak 767 inwoners van onze
gemeente besmet geraakt. We wensen degenen die ziek zijn geworden of nog ziek zijn
veel beterschap toe.
Het aantal overledenen is niet gewijzigd in de afgelopen dagen.

Update vrijdag 27 november 2020
Mondkapjesplicht in winkels en supermarkten
Vanaf 1 december 2020 geldt er een landelijke mondkapjesplicht in publieke
binnenruimtes zoals supermarkten, winkels, theaters en in het onderwijs. Voor
contactberoepen, zoals de kapper, geldt de mondkapjesplicht zowel voor de
professional als voor de klant. Het doel hiervan is de verspreiding van het coronavirus in
te perken.
Openbaar vervoer: ook bij de halte
Als u gebruik moet maken van het openbaar vervoer dan is het vanaf 1 december 2020
verplicht om ook tijdens het wachten bij de halte een mondkapje te dragen. Het was al
verplicht om in bus, taxi en trein een mondkapje te dragen.
Voor wie geldt de mondkapjesplicht?
De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft,
riskeert een boete van 95 euro. De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt
niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen.
De mondkapjesplicht geldt niet in het basisonderwijs.
Meer informatie
Meer informatie over de mondkapjesplicht kunt u vinden op de website van de
Rijksoverheid. De Rijksoverheid biedt verder pdf's aan, zoals onderstaand overzicht
over het gebruik van mondkapjes.
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Update woensdag 25 november
Aantal besmettingen gestegen met 10
Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente is met 10 toegenomen. In totaal zijn
er nu 729 mensen uit de gemeente Drimmelen besmet geraakt.
Het aantal overledenen is niet gewijzigd.
We wensen alle mensen die ziek zijn veel beterschap en sterkte toe.

Update maandag 23 november
Aantal besmettingen gestegen en opnieuw iemand overleden
aan corona
Helaas is opnieuw iemand uit onze gemeente overleden na besmet te zijn geraakt met
het coronavirus. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. Het
totaal aantal overledenen door corona in onze gemeente bedraagt nu 15.
Het totaal aantal besmettingen in de gemeente Drimmelen is sinds de vorige
update toegenomen met 24. Sinds het begin van de coronacrisis is nu bij 719 inwoners

een besmetting met corona vastgesteld. We wensen degenen die ziek zijn veel
beterschap toe.

Update vrijdag 20 november
Aantal besmettingen gestegen (2)
Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente is opgelopen naar 695. Er
zijn 13 nieuwe besmettingen bijgekomen sinds de vorige update. We wensen degenen
die ziek zijn door corona veel beterschap.
Het aantal overledenen als gevolg van het virus is niet gewijzigd.

Update vrijdag 20 november (1)
Nieuw filmpje: Sinterklaas vieren in tijden van corona
De sinterklaascomités konden dit jaar geen intocht met Sinterklaas organiseren
vanwege Covid 19. Daarom mochten de kinderen hun tekeningen aan de
burgemeesters sturen, adviseerde het Sinterklaasjournaal. Deze week bood
burgemeester De Kok de tekeningen aan aan de goedheiligman. De burgemeester
vroeg terloops ook tips van de Sint hoe zijn verjaardag dit jaar het beste gevierd kan
worden. Klik op de afbeelding hieronder voor het filmpje op Facebook.
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Update woensdag 18 november (2)
Nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio
Met ingang van 18 november 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht vanuit de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze noodverordening is opgesteld naar
aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen die zijn bekendgemaakt tijdens de
persconferentie afgelopen dinsdag. De nieuwe noodverordening vindt u hier.
Uitleg over de persconferentie van 17 november 2020 in eenvoudige taal vindt u hier.
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Update woensdag 18 november (1)
Aantal besmettingen met 5 toegenomen

Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente is opgelopen naar 682. Er zijn
5 nieuwe besmettingen bijgekomen. We wensen degenen die ziek zijn door corona veel
beterschap.
Het aantal overledenen als gevolg van het virus is niet gewijzigd.

Update dinsdag 17 november 2020 (2)
Aantal besmettingen met 7 toegenomen
Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente is met 7 toegenomen. In totaal zijn er
677 mensen uit de gemeente Drimmelen besmet geraakt.
Het aantal overledenen is niet gewijzigd.

Update dinsdag 17 november 2020 (1)
Uitreiking Jeugdlintje uitgesteld
De uitreiking van de Drimmelense Jeugdlintjes wordt uitgesteld. De lintjes zouden voor
het eerst worden uitgereikt op vrijdag 20 november, de Dag van de Rechten van het
Kind. Vanwege de coronamaatregelen wordt de uitreiking tot nader order uitgesteld.
Jeugdhelden
Het jeugdlintje is een onderscheiding voor kinderen of jongeren van 6 t/m 17 jaar die
zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Tot 10 november konden ouders,
coaches, leraren en andere betrokkenen jeugdhelden voordragen.

Update maandag 16 november 2020 (2)
Opnieuw inwoner gemeente Drimmelen overleden aan coronavirus
We kregen het droevige bericht dat er opnieuw een inwoner van onze gemeente
overleden is aan de gevolgen van het coronavirus. Dit is de 14e inwoner sinds de
uitbraak van het virus. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.
In de afgelopen dagen zijn er 39 besmette mensen bijgekomen. Het totaal staat nu op
670. We wensen degenen die ziek of herstellende zijn, veel beterschap.

Update maandag 16 november 2020 (1)
Extra aandacht voor 1,5 meter afstand op de weekmarkt
Op de weekmarkt in Made lijkt het soms tè gezellig te zijn. In elk geval nemen de
bezoekers de anderhalve metermaatregel niet altijd goed in acht. Om de bezoekers
hieraan te herinneren en de toezichthouders te helpen, gebruikt de marktmeester sinds
afgelopen woensdag dranghekken met onderstaande banner.
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Update vrijdag 13 november 2020
Geen intocht vanwege corona - Burgemeester doet mee met actie
Sinterklaasjournaal
Bericht voor de jongste lezertjes en hun ouders:
De Sint Nicolaascomités van de gemeente Drimmelen kunnen dit jaar helaas geen
intocht van Sinterklaas organiseren vanwege de coronamaatregelen. Kinderen kunnen
hun tekeningen dit jaar dus niet aan Sinterklaas geven bij de intocht. Het
Sinterklaasjournaal heeft bedacht dat de burgemeesters de tekeningen van de kinderen
uit hun gemeente kunnen verzamelen en aan de Sint kunnen geven. Burgemeester Gert
de Kok helpt hier natuurlijk graag aan mee. Kijk hiervoor op de website van het
Sinterklaasjournaal of lees het bericht op de Facebookpagina van de gemeente.
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Update donderdag 12 november (2)
Aantal besmettingen

Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente is opgelopen naar 631. Er zijn
12 nieuwe besmettingen bijgekomen. We wensen degenen die ziek zijn door
corona veel beterschap.
Het aantal overledenen als gevolg van het virus is niet gewijzigd.

Update donderdag 12 november (1)
Statement voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio's
De voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio's publiceerden een statement naar
aanleiding van de aangescherpte lockdown. Het is van vorige week, maar we delen dit
alsnog met u in deze update:
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Update woensdag 11 november
Aantal besmettingen
Sinds de vorige update is het aantal besmettingen gestegen met 12 personen. Dat
brengt het totaal aantal besmettingen in onze gemeente nu op 619. We wensen de
betrokkenen veel beterschap en sterkte. Het aantal mensen dat overleden is aan de
gevolgen van het coronavirus is niet gestegen.

Update dinsdag 10 november 2020 (3)
Aantal besmettingen
Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente is gestegen met 8 naar 607. We
wensen de mensen die (nog) ziek zijn vanwege besmetting met het Covid 19-virus veel
beterschap.
Het aantal overledenen als gevolg van het virus is niet gewijzigd.

Update dinsdag 10 november 2020 (2)
Reguliere zaalverhuur vanuit horeca en zalencentra niet langer
toegestaan
Sinds 6 november 2020 is er een nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio van
kracht. Artikel 2.0 van deze noodverordening verbiedt horecagelegenheden en
zalencentra om zalen te verhuren voor openbare of besloten bijeenkomsten. Dus ook

zakelijk gebruik is niet toegestaan.
Zaalverhuur is alleen nog toegestaan:
Algemeen: Aan erkende onderwijsinstellingen voor onderwijsactiviteiten.
Algemeen: Als gevolg van een van de reguliere uitzonderingen uit artikel 2.0,
zoals een huwelijksvoltrekking of het gebruik als stembureau tijdens de
verkiezing.
• Specifiek hotels: Alleen aan hotelgasten die ook daadwerkelijk in het hotel
overnachten.
•
•

Er is een aantal uitzonderingen opgenomen in de noodverordening. U kunt de
noodverordening hier vinden.
Het kan zijn dat bovenstaande aanscherping verwarring heeft opgeleverd of oplevert
omdat reguliere zaalverhuur in de periode voor begin november nog wel was
toegestaan. Hier werd ook door ondernemers binnen onze gemeente in die periode
regelmatig uitvoering aan gegeven. Helaas is dit op dit moment dus niet meer
toegestaan. Deze verscherping is minimaal van kracht tot dat er nieuwe landelijke
versoepelingen worden afgekondigd.

Update dinsdag 10 november 2020 (1)
Bibliotheek start weer met 'Theek Away' afhaalbibiliotheek
Door de landelijk aangescherpte maatregelen vanwege het Coronavirus is Theek 5
genoodzaakt om al haar vestigingen vanaf donderdag 5 november voor ten minste twee
weken te sluiten. Ook annuleeert Theek 5 alle activiteiten in de vestigingen voor deze
periode.
Wie wil blijven lezen kan dit doen via de online bibliotheek, die 24/7 bereikbaar
is De online bibliotheek is 24/7 bereikbaar (o.a. e-books en luisterboeken). Heb je liever
‘papieren’ boeken, maak dan gebruik van Theek Away Loket. Dit is een tijdelijke
reserveer- en ophaal service waardoor je gewoon boeken kunt blijven lezen en van
andere materialen kunt genieten. Op deze pagina lees je hoe deze service werkt. Deze
service bieden wij (voorlopig) aan zolang de bibliotheken gesloten moeten blijven.
Het Theek Away Loket opent op 11 november. Vanaf 10 november kun je je
reserveringen doorgeven. Kijk op de website voor alle informatie.
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Update maandag 9 november (2)
Noodverordening in gewone taal
De Noodverordening is niet altijd even makkelijk leesbaar, omdat die in juridische taal
geschreven staat vanuit de Veiligheidsregio. Daarom is er nu ook weer een nieuwe
'Noodverordening in gewone taal'.
Die kunt u vinden op: https://drimmelen.nl/maatregelen-en-noodverordeningen-ivmcoronavirus
Ter verduidelijking: het document 'in gewone taal' is er om extra uitleg te geven, maar de
Noodverordening blijft het officiële document dat geldt.
Heeft u aanvullende vragen? Kijk dan ook
op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Of bel naar het informatienummer: 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Update maandag 9 november (1)
Aantal besmettingen
Het totaal aantal besmette personen met het coronavirus staat per vandaag op 599 in
onze gemeente. Dit zijn alle positieve testen bij elkaar opgeteld sinds het begin van de
coronacrisis. Dat is een stijging van 26 besmettingen. We wensen alle betrokkenen veel
beterschap en sterkte.
Er zijn in totaal 13 inwoners overleden als gevolg van het virus.

Update vrijdag 6 november 2020 (3)
Aangepaste noodverordening Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant
De voorzitter van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een nieuwe
noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening is vanaf 6 november 2020 22.00
uur van kracht. De veranderingen ten opzichte van de vorige noodverordening van 4
november hebben vooral betrekking op bibliotheken en buurthuizen. Daarnaast mogen
bij samenkomsten slechts reserveringen voor maximaal 2 personen (was 4)
aangenomen worden. Verder is de bepaling over groepsleden bij het sporten anders
geformuleerd. De nieuwe noodverordening vindt u hier.
Informatie hierover is ook te vinden op de website van de Veiligheidsregio.

Update vrijdag 6 november 2020 (2)
Aantal besmettingen met 15 gestegen + correctie op totaal
De GGD heeft ons bericht dat het aantal besmettingen met 15 is gestegen. Dit brengt
totale aantal op 573 inwoners van de gemeente die besmet zijn sinds de coronauitbraak
in maart. Onze hartelijke beterschapswensen aan de mensen die ziek zijn door het
Covid 19-virus.
Het getal van 573 is het officiële aantal besmettingen, afkomstig van de GGD. Mogelijk
hebt u gemerkt dat we enkele correcties hebben doorgevoerd op het gemelde
totaalaantal in de afgelopen week. Het blijkt nu dat de toename van vrijdag 30 oktober
(29 nieuwe besmettingen) op sommige momenten dubbel geteld is, waardoor enkele
dagen een onjuist totaal is weergegeven in deze update. Wij bieden onze excuses aan
voor deze verwarring.
Het aantal inwoners dat is overleden is niet gewijzigd. Het gaat om 13 inwoners die ons
ontvallen zijn.

Update vrijdag 6 november 2020 (1)
Een restaurant hebben in tijden van corona
Als je kunt, doe je inkopen lokaal en steun de ondernemer in de buurt. Met die gedachte
ging burgemeester Gert de Kok zijn bestelling afhalen bij een van de restaurants uit
onze gemeente. De horeca maakt zware tijden door vanwege de tweede lockdown –
cafés zijn gesloten en restaurants mogen alleen afhaal- en bezorgmaaltijden aanbieden
- dus wilde hij ook even weten hoe het gaat.Klik op onderstaande afbeelding om de
video te bekijken.
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https://www.facebook.com/411485265588716/videos/368185114499792

Update donderdag 5 november (3)
Nieuwe besmettingen
Vandaag kregen wij de melding dat er 15 nieuwe besmettingen met het Covid-19-virus
zijn geregistreerd. In totaal zijn er sinds het begin van de corona-uitbraak 587* inwoners
van onze gemeente besmet geraakt. Degenen die (nog) ziek zijn, wensen we veel
beterschap.
Het aantal inwoners dat is overleden aan de gevolgen van het virus is niet veranderd.
*) Eerder stond hier 558, dit was een telfout. Excuus. (update 5-11, 22.13u)

Update donderdag 5 november (2)
Nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio
Met ingang van 4 november 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht vanuit de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze noodverordening is opgesteld naar
aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen die zijn bekendgemaakt tijdens de
persconferentie afgelopen dinsdag. De nieuwe noodverordening vindt u hier.

Update donderdag 5 november (1)
Oproep: laat het je huisarts weten als je besmet bent!
De huisartsen in onze gemeente willen graag dat hun patiënten het doorgeven als ze
positief getest zijn op het covid-19 virus. Hun koepelorganisatie Zorroo (Zorggroep
Regio Oosterhout & Omstreken) vraagt inwoners om dit zo snel mogelijk te doen zodat
de huisarts weet wie er kwetsbaar is en mogelijk extra zorg nodig heeft. Men kan
hiervoor de eigen huisarts bellen of dit doorgeven via de app MedGemak.
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Update woensdag 4 november (2)

Aantal besmettingen gestegen en opnieuw iemand overleden
aan corona
Helaas is opnieuw iemand uit onze gemeente overleden na besmet te zijn geraakt met
het coronavirus. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies. Het
totaal aantal overledenen door corona in onze gemeente bedraagt nu 13.
Het totaal aantal besmettingen in de gemeente Drimmelen is sinds de vorige
update toegenomen met 27. Sinds het begin van de coronacrisis is nu bij 572 inwoners
een besmetting met corona vastgesteld. We wensen degenen die ziek zijn veel
beterschap toe.

Update woensdag 4 november (1)
Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Op dinsdag 3 november is een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
aangekondigd door het Rijk. De maatregelen die nu gelden zijn in onderstaand overzicht
te vinden (klik op de afbeelding voor een vergroting):

Licentie:
Copyright
Auteur:
Rijksoverheid

Update maandag 2 november
Aantal besmettingen gestegen en een nieuwe overledene door corona
Ons heeft het droevige bericht bereikt dat opnieuw een inwoner van onze gemeente is
overleden na besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Wij wensen de nabestaanden
veel sterkte met dit verlies. Het totale aantal overledenen door corona in onze gemeente
bedraagt nu 12.
Het totaal aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente staat
sinds vandaag op 545. Dat betekent dat er 77 besmette personen bij zijn gekomen sinds
de vorige update. Wij wensen die personen veel beterschap toe.

