UPDATES CORONA MAAND JANUARI 2021
Update vrijdag 29 januari (2)
Aantal besmettingen
De informatievoorziening vanuit de GGD over de aantallen besmettingen heeft enkele
dagen stilgelegen. Daardoor is dit de eerste update voor wat betreft besmettingen sinds
maandag. Sindsdien zijn 24 er besmette mensen bijgekomen in de gemeente
Drimmelen. Het totaal sinds het begin van de coronauitbraak: 1427.
Het aantal overledenen is de laatste dagen niet veranderd.

Upate vrijdag 29 januari (1)
LET OP: GGD VACCINEERT GÉÉN OUDEREN AAN HUIS

De GGD ontvangt berichten dat ouderen in Noord-Brabant worden gebeld door mensen
die zich voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak
maken voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Let op want dit is een vorm
van oplichting.
De GGD neemt geen contact op met ouderen over het vaccineren en komt ook niet bij
mensen thuis om te vaccineren.
Uitnodiging
Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen deze week een uitnodiging voor de coronavaccinatie.
Huisartsen nemen persoonlijk contact op met de 90-plussers in hun praktijk. Mensen in
de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM.
Mobiele ouderen moeten zelf bellen met een landelijk nummer om een afspraak te
maken. Zij worden gevaccineerd op een van de vaccinatielocaties van GGD WestBrabant. Niet-mobiele ouderen worden door de huisarts gevaccineerd zodra dit kan.
Vaccinatie door de GGD is altijd gratis!
Huisartsen
GGD West-Brabant heeft de huisartsen in de regio inmiddels op de hoogte gesteld om
extra alert te zijn op deze praktijken.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over de coronavaccins en de coronavaccinatie? Bel het landelijke
nummer 0800 – 1351 (dagelijks van 08.00 – 20.00 uur), of neem contact op met GGD
West-Brabant. Ook op www.coronavaccinatie.nl vind je veel informatie.

Update woensdag 27 januari (2)
Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook
’s avonds bereikbaar

Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds
bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en
kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari 2021 tijdens werkdagen van 09.00 uur
tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis.
De Veilig Thuis organisaties maken zich zorgen over de effecten van de
coronamaatregelen op mensen en de toename van geweld in huiselijke kring. Het aantal
mensen dat tijdens de coronamaatregelen contact opneemt met Veilig Thuis is
gestegen. Het gaat daarbij vooral om mensen die advies vragen, omdat ze vermoeden
dat er sprake is van huiselijk geweld in hun omgeving.

Toegestaan huis te verlaten
Is er geweld bij jou thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat
zo nodig je huis. Je mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook als je je thuis
onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is. Kijk of je bij iemand terecht kan, bij
voorkeur bij jou in de buurt. In deze gevallen is het toegestaan tijdens de avondklok
je huis te verlaten en krijg je geen boete.
Als je wilt praten over jouw situatie of advies wilt wat je kan doen, kun je contact
opnemen met Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem. Om zo goed mogelijk bereikbaar te
zijn heeft Veilig Thuis de chat tijdens de periode van de avondklok uitgebreid tot tien uur
‘s avonds. De chat is te vinden via www.veiligthuis.nl.
Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per
dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Update woensdag 27 januari (1)
Overzicht steun- en herstelpakket
De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland
voor iedereen voelbaar. Daarom is er vanuit de Rijksoverheid een steun- en
herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en
investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig)
ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw
werk bewegen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de regelingen in het derde noodpakket per
25 januari 2021.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Rijksoverheid.

Update maandag 25 januari (2)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt een luisterend oor met
Coronapraat
De aangescherpte lockdown waar we in zitten kan een grote impact hebben op
gezinnen, zowel voor ouders als kinderen.

Coronapraat
Het CJG wil ouders, kinderen en jongeren daarom de mogelijkheid bieden om hierover
te praten tijdens Coronapraat. Een wekelijks online aanbod waar ze ervaringen, vragen
en zorgen kunnen delen met een Jeugdprofessional.

Wat gaan ze doen
Tijdens Coronapraat ligt de focus vooral op luisteren. Het is een uitlaatklep. Wat doet
deze situatie met u of uw kind. Ook schenken ze aandacht aan tips en handvatten om
goed om te gaan met deze situatie.

Coronapraat momenten
Op vrijdagochtend en vrijdagmiddag organiseert het CJG de Coronapraat momenten.
Komt het niet uit? Dan kijkt de Jeugdprofessional samen met u naar een passend
moment.

Groepswerk en een-op-een gesprekken
Het CJG werkt met leeftijdscategorieën voor Coronapraat: kinderen tot en met 11 jaar,
kinderen van 12 tot en met 16 jaar en volwassenen/ouders. In de leeftijdscategorie tot
en met 11 jaar praten ze online in groepjes onder begeleiding van een
Jeugdprofessional. Op die manier delen kinderen ervaringen met elkaar en geven ze
elkaar tips. De groepsgrootte is maximaal 3 tot 4 kinderen.
Bij de andere 2 groepen bieden ze een-op-een gesprekken of wordt gepraat we in
groepsvorm. Dat ligt aan de behoefte van de jongeren en ouders.
Heeft u of uw kind vragen, zorgen over corona of behoefte om hierover te praten? Stuur
een mail naar coronapraat@cjgdg.nl. Een Jeugdprofessional neemt dan contact met u
op voor een belafspraak. Dit aanbod is gratis en vrijblijvend.

Meer informatie is te vinden op www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl.

Update maandag 25 januari (1)
Aantal besmettingen met 12 gestegen
Sinds de vorige update zijn er 12 nieuwe besmettingen bij gekomen in onze gemeente.
Inmiddels zijn 1.403 inwoners van Drimmelen besmet geraakt sinds het begin van de
coronauitbraak.
Het aantal overledenen is niet gewijzigd.

Update vrijdag 22 januari (2)
Uitleg over de avondklok: wat mag wel en wat mag niet

Er zijn grote zorgen over de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus.
Daarom geldt vanaf zaterdag 23 januari in heel Nederland een avondklok. Dat betekent
dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.
Er zijn enkele uitzonderingen voor bijvoorbeeld mantelzorgers of het deelnemen aan
examens. U moet dan een formulier Eigen verklaring avondklok bij zich hebben. Zie
voor de uitzonderingen en het
formulier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid19/avondklok/regels-avondklok
Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heeft u geen
formulier nodig. Als het nodig is dat u voor werk naar buiten gaat moet u ook
een Werkgeversverklaring avondklok kunnen laten zien. Uw werkgever bepaalt dit en
vult dan voor u de door de overheid beschikbaar gestelde werkgeversverklaring in.
Agenten, brandweer- en ambulancemedewerkers hoeven voor hun werk geen
formulieren bij zich te hebben. Ditzelfde geldt voor treinmachinisten, conducteurs, metroen trambestuurders en buschauffeurs, taxichauffeurs, vliegtuigcrew en
passagiersscheepvaartbemanning.
Wat zijn de openingstijden van supermarkten en winkels?
Tijdens de avondklok is de sluitingstijd voor supermarkten 20.45 uur. Na 20.00 uur

mogen zij geen alcohol meer verkopen. Andere winkels die open mogen zijn sluiten
uiterlijk om 20.00 uur. Ook op koopavonden moeten winkels om 20.00 uur gesloten zijn.
Bevoorrading van winkels kan ook tijdens de avondklok. Leveranciers hebben daarvoor
een werkgeversverklaring en eigen verklaring nodig
Tot hoe laat zijn afhaalrestaurants open en mag alcohol worden verkocht?
Afhalen is toegestaan tussen 7.00 uur en 20.45 uur. Tijdens de avondklok moeten
bezorger maaltijden bezorgen. Zij moeten hiervoor een eigen verklaring en een
werkgeversverklaring kunnen tonen. De afhaalmaaltijden dienen elders genuttigd te
worden (niet ter plekke). Alcoholische dranken mogen tot 20.00 uur worden verkocht. Bij
coffeeshops kan worden afgehaald tot 20.00 uur. De coffeeshop dient daarna gesloten
zijn.
Uitleg over deze en andere coronamaatregelen vindt u in deze vraag-en antwoordlijst
van de Veiligheidsregio:
PDFVragen

en antwoorden coronamaatregelen - Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (PDF, 185.33 KB)Bestand voorlezen

Update vrijdag 22 januari (1)
Aantal besmettingen met 10 toegenomen

Sinds gisteren zijn 10 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat brengt het totale aantal
op 1.391 inwoners van de gemeente Drimmelen die besmet zijn of zijn geweest. We
wensen degenen die ziek zijn een spoedig en volledig herstel toe.
Het aantal overledenen is niet gewijzigd in de afgelopen dagen.

Update 21 januari (3)
Aantal besmettingen met 5 gestegen
Er zijn 5 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. In totaal zijn er
1.381 inwoners besmet of besmet geweest.
Het aantal overledenen is niet veranderd.

Update 21 januari (2)
Voorlezen, juist in coronatijd
Omdat normale voorleesactiviteiten niet door kunnen gaan, richt de gemeente
Drimmelen zich op de social media voor de promotie van de Nationale Voorleesdagen.
“Voorlezen is niet alleen gezellig, maar ook ontspannend én belangrijk voor een goede
leesontwikkeling. Daarom: er kan nooit genoeg gelezen en voorgelezen worden. Maak
er gebruik van tijdens de lockdown,” stelt wethouder Jürgen Vissers. “Bovendien
verzet voorlezen de zinnen en is het een fijne afsluiting van de dag.”
Theek 5
Vanwege de coronamaatregelen worden de Nationale Voorleesdagen (20 t/m 30
januari) anders ingevuld dan voorgaande jaren. Zo zal er niet worden voorgelezen in de

bibliotheken, op kinderdagverblijven en op scholen. Wel organiseert Bibliotheek Theek 5
samen met Kindertheater Len Copal een digitale voorleesactiviteit.
Gratis aanmelden
Wie zich inschrijft ontvangt per mail een link naar de video. Ga er gezellig samen voor
zitten en kijk wanneer het u uitkomt! Aanmelden kan via de website van Bibliotheek
Theek 5: https://bit.ly/3qGvImM.
Verloting kinderboeken
De gemeente Drimmelen verloot op Facebook onder andere twee waardevolle
kinderboeken:
- ‘Coco kan het!’ (met vingerpop) van Loes Riphagen. Prentenboek van het jaar 2021 én
voorleesboek tijdens de digitale voorleesactiviteit van Theek 5.
- ‘Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt’ van Edward van de Velde.
Winnaar van de Zilveren Griffel 2020.
Wie reageert op het bericht en laat weten wat zijn of haar favoriete kinderboek is, maakt
kans op een van deze twee boeken.
Link: https://www.facebook.com/411485265588716/posts/4974779269259270/

Update donderdag 21 januari (1)
Statement voorzitters Brabantse Veiligheidsregio's

De drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio's publiceerden gisteren een
boodschap naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en minister De
Jonge. Burgemeester Gert de Kok onderschrijft deze boodschap van harte. Hieronder
het statement van de drie voorzitters (burgemeesters van Den Bosch, Eindhoven en
Tilburg):
Beste Brabanders,
Ook wij hebben vandaag naar de persconferentie van het kabinet gekeken en
geluisterd. En ook wij hebben op ons moeten laten inwerken wat er gezegd is. De zorg
om de mutaties van het virus is groot, bij de experts en bij het kabinet. Die zorg delen
wij. We zien in landen om ons heen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal en
Spanje, wat de impact van de Britse variant is: piekende besmettingen, ziekenhuizen die
de continue stroom van patiënten niet aan kunnen met keuzes voor artsen en
verpleegkundigen op de intensive care tot gevolg. Ook andere mutaties zijn aan een
opmars bezig. En er is maar één manier om te voorkomen dat dit zwarte scenario zich
ook in Nederland, in Brabant voltrekt. Het aantal besmettingen moet naar beneden. Niet
mondjesmaat, niet gestaag. Maar acuut en zo snel mogelijk.

De afgelopen maanden hebben wij veel van u gevraagd. En wij zijn er trots op hoe
Brabanders zich overeind blijven in deze crisis. Het merendeel van u houdt zich aan de
regels. U bent zich bewust van uw handelen, van wat u doet en wat u beter kunt laten.
Toch vragen wij opnieuw om uw hulp en inzet. De besmettingscijfers, de opnamecijfers
in de ziekenhuizen en op de intensive care afdelingen moeten rap naar beneden. Dat
kunnen we alleen samen! En let daarbij op mensen in uw omgeving.
Brabanders, De toon vandaag is somber en ernstig. Er is echter, zoals gezegd, ook licht
aan het einde van de tunnel. We zijn gestart met vaccineren. Rond de zomer zal de
meerderheid van de volwassen Nederlanders ingeënt zijn. De druk op de zorg zal de
komende maanden langzaam maar zeker afnemen. Maatregelen zullen versoepeld
worden. Maar niet nu. Nu vragen we u opnieuw om de mouwen op te stropen en met
ons dit virus te lijf te gaan. Alleen samen krijgen we corona onder controle.
Jack Mikkers (voorzitter VRBN)
John Jorritsma (voorzitter VRBZO)
Theo Weterings (voorzitter VRMWB)

Update woensdag 20 januari (3)
Lockdown verder aangescherpt
Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog
besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van
het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe
varianten van het virus onder controle te krijgen.
Daarom is het voornemen van het kabinet om binnen enkele dagen na instemming van
de Tweede Kamer een avondklok in te voeren. Bovendien scherpt het kabinet het
advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag
en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Ook worden extra beperkingen
ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.
Bekijk hier het overzicht van de verscherpte lockdown-maatregelen:

Meer informatie hierover is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Update woensdag 20 januari (2)
Mogelijk gemeentelijke accommodaties huisartsvaccinaties
Binnen de regio Midden- en West Brabant wordt gezocht naar nieuwe grootschalige
GGD priklocaties. Op basis van de huidige locatie-eisen is de voorlopige conclusie dat
er geen locatie in Drimmelen is die aan alle eisen voldoet voor zo’n grootschalige
priklocatie.
Als alsnog een beroep op de gemeente wordt gedaan, is het college bereid om hier
medewerking aan te verlenen waar mogelijk. Dat geldt ook voor de uitvoering van Covid
19 vaccinaties door de huisartsenpraktijken. Met Zorroo, de koepelorganisatie van
huisartsen, is contact over de ondersteuning bij uitvoering van COVID vaccinaties. Net
als bij de uitvoering van griepvaccinaties kunnen hier gemeentelijke accommodaties
voor worden ingezet. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. (bron:
Raadsbrief)

Update woensdag 20 januari (1)
Aantal besmettingen met 22 gestegen
Sinds de vorige update zijn er 22 nieuwe besmettingen bij gekomen in onze gemeente.
Inmiddels zijn 1.376 inwoners van Drimmelen besmet geraakt sinds het begin van de
coronauitbraak.
Het aantal overledenen is niet gewijzigd.

Update vrijdag 15 januari (2)
Oproep gemeente Drimmelen:
‘Inwoners met financiële problemen, trek op tijd aan de bel!’
Er zijn veel mensen die het, om welke reden dan ook, momenteel financieel moeilijk
hebben en dat aantal groeit door de coronacrisis helaas nog verder. Gelukkig zijn er
voor huishoudens met financiële uitdagingen diverse regelingen beschikbaar. Die
regelingen kunnen de mensen helpen om beter rond te komen en in veel gevallen
(verdere) schulden voorkomen. De gemeente Drimmelen doet daarom nu een oproep
richting inwoners die het financieel moeilijk hebben, om zich te laten informeren over de
mogelijkheden én daar gebruik van te maken.
Wethouder Jürgen Vissers (minimabeleid en schuldhulpverlening) licht toe: “Heeft u
moeite om rond te komen, om wat voor reden dan ook? Trek dan op tijd aan de bel en
meld u bij ons Sociaal loket. Er zijn vanuit de gemeente, de landelijke overheid én
andere partijen namelijk allerlei regelingen en mogelijkheden die u kunnen helpen.

Samen met u wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie en welke oplossingen er
mogelijk zijn. Zo voorkomen we dat uw financiële problemen erger worden.”
Lees het volledige bericht hier.
Informatie over coronaregelingen speciaal voor ondernemers is te vinden
op: https://drimmelen.nl/ondernemersregelingen en
https://drimmelen.nl/tijdelijke-inkomensondersteuning-voor-ondernemers-tozo-3

Update vrijdag 15 januari (1)
Aantal besmettingen toegenomen met 7
Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente is met 7 toegenomen. In totaal zijn er
nu 1.354 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 donderdag 14 januari
Aantal besmettingen met 10 gestegen
Sinds gisteren zijn er 10 nieuwe besmettingen bijgekomen in onze gemeente. In totaal
zijn er nu 1.347 inwoners besmet of besmet geweest in de loop van de
coronapandemie.
Het aantal overledenen is niet gewijzigd.

Update woensdag 13 januari
Aantal besmettingen met 8 gestegen
Er zijn sinds de vorige update 8 besmette mensen bijgekomen in de gemeente
Drimmelen. Inmiddels zijn 1.337 inwoners van Drimmelen besmet geraakt sinds het
begin van de coronauitbraak.
Het aantal overledenen (26) is niet gewijzigd.

Update maandag 11 januari
Aantal besmettingen toegenomen met 31

Sinds de vorige update zijn er 31 besmette mensen bijgekomen in de gemeente
Drimmelen. In totaal is er nu sprake van 1.329 inwoners die sinds het begin van de
coronacrisis besmet zijn geraakt met het virus.
Het aantal overledenen is in onze gemeente niet gewijzigd.

We wensen alle mensen die ziek zijn veel beterschap en sterkte toe.

Update vrijdag 8 januari (3)
Nieuwjaarswens burgemeester De Kok
“2021, een jaar om naar uit te kijken…” Burgemeester Gert de Kok publiceert deze week
zijn nieuwjaarswens in diverse media, waaronder ’t Carillon. Hij blikt kort terug op het
jaar 2020, naar wat er wél doorging, en neemt lezers mee naar wat er 2021 op de
agenda staat. Want hoewel we nog lang niet van het coronavirus af zijn, kunnen we
voorzichtig uit gaan kijken naar de periode dat de meeste mensen gevaccineerd zijn. De
nieuwjaarswens van de burgemeester leest u op de pagina 'Toespraken burgemeester
Gert de Kok'.

Update vrijdag 8 januari (2)
'Koop lokaal’: kijk wat de ondernemer bij jou in de buurt wél kan doen
Veel ondernemers moeten hun zaak gesloten houden op dit moment. Toch kunnen ze
vaak producten leveren of service bieden aan hun klanten. Dat varieert van
afhaalmogelijkheden (bijvoorbeeld restaurants of snackbars) tot thuisbezorgen (veel
winkels doen dit). En bij ondernemers in bijvoorbeeld de sport- of beautybranche zien
we dat ze vaak een aanbod hebben van online lessen of workshops, om zo toch hun
klanten van dienst te kunnen zijn.
Ondernemers hebben vaak hun vaste klantenkring in onze dorpen. Ook in deze
lockdown ervaren ze de klantentrouw van onze inwoners. Maar niet iedereen weet wat
ze allemaal te bieden hebben. Kijk daarom op internet, in de etalage of wat er op de
gevel/voordeur aangegeven is. Op die manier weet je wat de zaak te bieden heeft, waar
je als inwoner normaal gesproken binnen zou lopen. Zo ben jij geholpen met wat je
nodig hebt én help je de lokale ondernemers ook een handje in deze moeilijke tijd.

Update vrijdag 8 januari (1)
Aantal besmettingen met 8 gestegen
Sinds gisteren zijn er 8 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen.
inmiddels zijn 1.298 inwoners van Drimmelen besmet geraakt sinds het begin van de
coronauitbraak.
Het aantal overledenen (26) is niet gewijzigd.

Update donderdag 7 januari
Aantal besmettingen toegenomen met 9

Er zijn 9 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. In totaal is er nu
sprake van 1.290 inwoners die besmet zijn of zijn geweest met het coronavirus.
Het aantal overledenen is in onze gemeente niet gewijzigd.

Update woensdag 6 januari
Aantal besmettingen toegenomen met 11
Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente is met 11 toegenomen. In totaal zijn
er nu 1.281 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 dinsdag 5 januari
Aantal besmettingen toegenomen met 10
Het aantal besmettingen is sinds de vorige update verder opgelopen. Er kwamen
10 nieuwe besmettingen bij, waarmee het totaal aantal op 1.270 staat. We wensen alle
mensen die ziek zijn veel beterschap en sterkte toe.
Het aantal overledenen is niet gewijzigd.

Update maandag 4 januari 2021
Opnieuw inwoner overleden aan corona

Sinds de vorige update is opnieuw een inwoner uit onze gemeente overleden aan
het coronavirus. Het is de 26e persoon in Drimmelen bij wie dit officieel is vastgesteld.
We leven mee met de nabestaanden en wensen hen veel sterkte toe.
Sinds vrijdag zijn er 22 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Het
gaat nu in totaal over 1.260 besmettingen sinds het begin van de pandemie.

Update vrijdag 1 januari 2021
Aantal besmettingen toegenomen met 10

Er zijn 10 besmette mensen bijgekomen in de gemeente Drimmelen. Dit brengt het
totale aantal besmette inwoners op 1238. Degenen die ziek zijn wensen we veel
beterschap.

