ZOMERPLAN 2020

Onze duurzame dorpen
De voorbije maanden hebben ons heel wat geleerd. We beseffen meer
dan ooit dat wonen en leven in Gooik een groot geluk is. Dat kleinschaligheid, in al zijn betekenissen, een enorme troef is. En dat menselijkheid, betrokkenheid en solidariteit belangrijker dan ooit zijn.
Deze elementen moeten in de toekomst nog meer de bouwstenen
zijn waarmee we onze 5 dorpen kneden.

•
•
•
•
•
•

Te beginnen bij de nakende zomer: het belooft een wat ongewone zomer
te worden. Wij willen ons steentje bijdragen om van deze zomervakantie
een aangename en zorgeloze periode voor elke Gooikenaar te maken!

Onze horeca en lokale handel staan jullie elke dag met open deur op
te wachten voor een verwenmoment: vergeet ze niet, nu meer dan
ooit. Koop, proef en geniet lokaal en laat het je smaken!

Daarom werken we een nieuw pakket van maatregelen uit rond
volgende assen:

We wonen in het prachtige Pajottenland: geniet er met volle teugen
van! Prettige vakantie!

Onze jeugd perspectief geven
Toerisme in eigen gemeente
Aandacht voor de lokale economie en de korte keten
Buurtwerking en sociale cohesie stimuleren
Ondersteuning van wie het moeilijk heeft
Herwonnen aandacht voor ‘groen’, duurzaamheid en klimaat

Jeugd … onze grootste troef …
JEUGDKAMPEN
Onze jeugdbewegingen zijn klaar om van hun
jeugdkamp een veilig en spetterend evenement
te maken! Ze krijgen hiervoor onze volle steun
door middel van veiligheidspakketten met handgel, zeep, mondmaskers en ander ontsmettingsmateriaal. Tevens kunnen ze beroep doen
op uitleenmateriaal en vervoersmogelijkheden. Volledig klaar dus
voor hun jaarlijkse zomertopper!

SPEELPLEIN ’T FOENSJSKE
Van 1 juli tot 14 augustus opent ’t Foensjske zijn
deuren in bubbels van maximaal 50 kinderen op
de twee verschillende locaties van dorpsschool De
Bron: in de Koekoekstraat en in de Bronnenweg.
Het speelplein is er dagelijks voor kinderen van 3 tot en met 14 jaar.
Elke leeftijdsgroep wordt een bubbel: kabouters, kuikentjes, bengels
en vedetten. De animatoren werken een waaier aan diverse thema’s
uit: dieren, prinsessen, reis in onze wereld, … ’t Foensjske wordt ook
dit jaar opnieuw een topper!
Je kind vooraf inschrijven is noodzakelijk via www.foensjske.be. Meer
info bij coördinator Sven op 0474 73 47 86 of foensjske@gooik.be.

week voor kinderen buiten Gooik. Inschrijven kan voor 9 augustus
via www.topkikkertje.com (beperkt tot max. 30 kinderen). Meer info
via 0473 22 99 75 of 0479 34 09 96.

ZOMER-DOE-BOEKJE
Inmiddels is aan alle Gooikse kinderen van 6 tot 12 jaar het ‘Blijfin-je-buurt’-zomer-doe-boekje bezorgd. Met hierin maar liefst 60
ideeën, activiteiten en anti-verveling-spelletjes om elke dag van de
vakantie iets leuks te kunnen doen. ‘Kinderanimatie voor elke dag’, je
vriendelijk aangeboden door onze jeugddienst. De boekjes zijn nog te
verkrijgen op de dienst Vrije Tijd in G.C. De Cam te Gooik.

SCHATTEN VAN VLIEG
Een jaarlijkse zomertopper voor het hele gezin en
oma en opa. Tijdens een fikse wandeling in Gooik
of andere buurgemeenten van het mooie Pajottenland ga je op zoek
naar de ‘Schat van Vlieg’. Traditioneel mag elk kind na de zoektocht
een leuk speelgoedje kiezen.
De startplaats in Gooik is dit jaar de Woestijnkapel. De zoektocht
kan je doen van 1 juli tot 31 augustus. Print je zoektochtenboekje af
via www.gooik.be of haal het af in het gemeentehuis of op de dienst
Vrije Tijd in G.C. De Cam. Veel zoek- en wandelplezier!

ZOMERKAMP ’T OPKIKKERTJE

SPEELBOSSEN

Vanaf 17 augustus kan je kind terecht in zomerkamp
’t Opkikkertje, dat i.s.m. met de gemeente in de
lokalen van dorpsschool De Oester in Strijland wordt georganiseerd.

In 2020 starten wij met het openstellen en erkennen van speelbossen in Gooik. Een speelbos is een bos (gemeentelijk of particulier) dat
opengesteld wordt voor kinderen, jongeren, verenigingen, … om hen
de kans te bieden te spelen en ravotten in de natuur. Want wat kan er
nu leuker zijn voor een kind dan zich uit te leven in een veilige, gezonde
en mooie omgeving!

Het zomerkamp staat tijdens de week van 17 tot 21 augustus in het
teken van het thema ‘Dieren’. Tijdens de week van 24 tot 28 augustus
is het thema ‘Ontdek de kunstenaar in jezelf’.
Een kampdag start vanaf 8 uur en eindigt om 17 uur. De activiteiten
hebben plaats tussen 9 en 16 uur. Prijzen zijn conform die van speelplein ’t Foensjske: € 25 per week voor Gooikse kinderen, € 50 per

Momenteel wordt er overleg gepleegd met verschillende eigenaars
en er komt ook een gebruikersreglement voor de bezoekers. Je verneemt er spoedig meer over.

Toerisme in eigen streek …
FIETSZOEKTOCHT ‘BLIJF
IN UW … DORP’
Zoek je in corona-tijden naar een boeiende en
veilige fietsbeleving in ons mooie dorp? Dan is
tot 31 augustus de fiets-fotozoektocht ‘Blijf in uw … dorp’ alvast
een grote aanrader!
De zoektocht van zowat 30 km langsheen mooie landschappen in
onze vijf leefdorpen kan gefietst worden alleen of in gezinsverband
en desgevallend in verschillende delen. Onderweg krijg je 25 vragen
waarop het antwoord (bijna) altijd ter plaatse te vinden is.
Download de routebeschrijving met de vragen op
www.samenvoorgooik.be onder ‘Evenementenkalender’. Je vindt er
ook een GPS-route voor wie hiermee overweg kan.
Je vindt de folder ook bij de Gooikse handelaars, in G.C. De Cam of bij
initiatiefnemer Jo Baert, Zijpstraat 47 in Gooik - 0475 413 911 of via
jo.baert@hotmail.com. Alvast veel fiets- en zoekplezier in onze ‘Parel
van het Pajottenland’.

WANDELEN EN FIETSEN:
HET ULTIEME VAKANTIEGEVOEL
Gooik en het Pajottenland … Een paradijs voor wandelaars, fietsers en
mountainbikers. Van heinde en ver komen toeristen met volle teugen
genieten van de weidse vergezichten, de prachtige landschappen en
de pittoreske plekjes. Het land van Bruegel ontdek je onder meer via:

 WANDELNETWERK
PAJOTTENLAND

Gooikse ondernemers of organisaties kunnen hun toeristische evenementen ingeven via www.samenvoorgooik.be/gooik-vakantieland.

Tip!

Via www.vlaanderen-fietsland.be/nl of de app Vlaanderen
Fietsland kan je digitaal jouw fietsroute plannen, downloaden en/of printen.

ZOMEREVENEMENTEN PAJOTTENLAND+
Pajottenland+ organiseert i.s.m. de gemeentebesturen en plaatselijke
ondernemers de volgende boeiende evenementen:

• Zomerzoektocht tussen 1 juli en 30 september: vertrek aan volks

café De Cam voor 43 of 65 km, deelnemen kost 3 euro - Toeren door
het Pajottenland met de fiets, de e-bike, scooter, 2PK of minibus.

• Eerste-zondags-ambassadeurs: bezoek de Pajotse producenten
op de zondagen 5 juli, 2 augustus en 6 september van 13 tot 18 uur.

• Woensdagtochten: bezoek Pajotse producenten en horecazaken
- Toeren door het Pajottenland met de fiets, de e-bike, scooter,
2PK of minibus.

Dit netwerk biedt een oneindige
mogelijkheid aan combinaties van
wegen en gaat door prachtige dorpen
en landschappen. Langs golvende
akkers groeien hagen en knotwilgen, liggen veldwegen, greppels en
begroeide steile hellingen.
Je kan de kaart digitaal bestellen via www.toerismevlaamsbrabant.be/
catalogus/publicatie-overzicht of kopen op de dienst Vrije Tijd in
G.C. De Cam.

• ‘Proef het Pajottenland’- Streekmarkt op ‘t Plosj van Gooik op
15 augustus van 11 tot 19 u - door corona nog in opbouw.

• Wandeling met een lokaal verhaal in 9 Pajotse gemeenten - In
Gooik vertrek in volkscafé De Cam.

• Zomer-spaaractie bij Pajotse ondernemers bij aankoop van Pajots
gemerkte producten.

Alle info vind je op www.pajottenland.be.

www.wandelknooppunt.be of de Wandelknooppunt-app
Tip! Via
kan je digitaal jouw wandelroute plannen, downloaden of printen.

 FIETSNETWERK VLAAMS-BRABANT
Een paar uur, een dagje tussendoor, een weekend of een hele vakantie
lang. Met een fietsnetwerk-kaart kan je heel eenvoudig VlaamsBrabant op twee wielen beleven zo lang je maar wil. In totaal bedraagt
het netwerk 2.000 km.
Je kan de kaart digitaal bestellen via www.toerismevlaamsbrabant.be/
catalogus/publicatie-overzicht/ of kopen op de dienst Vrije Tijd in
G.C. De Cam.

‘GOOIK LIVE’ was een topper!
De wekelijkse ‘GOOIK LIVE’-uitzendingen op Facebook waren een groot succes. De sociale media bleken al snel
een ideaal kanaal om in ‘corona-tijden’ op een leuke manier met de bevolking te communiceren. Heel wat inwoners
vroegen dan ook om hieraan een vervolg te breien.
Spelen we verder de kaart van de sociale media? Komen er opnieuw buurtbabbels in onze deelgemeenten? Of
mikken we op een combinatie van beiden? Onze creatieve geesten in onze administratie plegen alvast verder
overleg en houden je zeker op de hoogte van nieuwe initiatieven en projecten.

Zomerse evenementen
die eraan komen …
• Vanaf 1 augustus kunnen dorpsfeesten en

kermissen opnieuw doorgaan. Dit geldt in onze
gemeente voor kermis Oetingen met een stratenloop van de
joggingclub in een speciale ‘corona-vorm’ via een unieke tijdloop
over een afstand van 6 km op 23 augustus en kermis Gooik op 27
september.

• De kunstwandeling ZIN IN KUNST heeft plaats tijdens de weekends van 12-13 en 19-20 september. Gooikse kunstenaars stellen hun werken tentoon in cultuurschuur De Cam, ten huize Jan
Springael en diverse ateliers van de deelnemende kunstenaars zelf.
Een brochure met wegbeschrijving loodst je veilig langsheen de
prachtige wandeling.

• Op zondag 20 september heeft de jaarlijkse wielerwedstrijd Gooikse
Pijl ME 1.1 UCI Europe Tour van Wielerclub Gooik Sportief plaats
in Gooik-Strijland.

• De jaarmarkt van 26 september wordt deze keer geen traditionele

jaarmarkt, maar wel een pompoen-wandel- en fietstocht, corona
proof met onderweg randanimatie, drank en versnaperingen.

Meer dan ooit: buurten boven!
Vakantietijd is zeker een moment waarop we meer
oog en oor voor onze buurt kunnen hebben. Gooik is
rijk aan buurtcomités in nagenoeg elke hoek en kant
van de gemeente. We willen graag de mogelijkheden
aanreiken en versterken om nog meer ‘verbuurting’ mogelijk te maken:

hoeven geen grote dingen te zijn, kleine ingrepen of projecten kunnen wondere dingen doen.

• Naar vereenzaming toe heeft het OCMW reeds contact genomen

met de hoogbejaarden in de gemeente. We willen daar graag het
systeem van de belcirkels aan toevoegen als daar interesse voor
is. In die werkwijze worden mensen via Bond Zonder Naam op
veilige wijze en met respect voor de privacy, in contact gebracht
met mekaar. Indien je mensen kent die interesse hebben of
buurten die willen uittesten: neem contact op via 03/201 22 10
of www.bzn.be/nl/kansen-creeren/1216/uit-de-eenzaamheid.

• Heel wat buurtfeesten zijn uitgesteld: we hopen snel aan elk

comité richtlijnen te kunnen bezorgen of in de vakantie toch activiteiten mogelijk zijn als “dorpsevenement”, wellicht met de nodige
maatregelen. Jullie worden hiervan op de hoogte gehouden.

• In het budget is een bedrag voorzien om buurten de kans te geven

eigen initiatieven te ontwikkelen om de eigen leefomgeving te verbeteren en versterken langs een buurtbudget. Wat kunnen we doen
om samen met een aantal buren nog beter en sterker met mekaar
samen te leven? Je krijgt hierover binnenkort meer informatie: dit

• Jullie vernemen binnenkort ook de gegevens over het HOPLR-sys
teem waarbij buurten via een elektronisch netwerk met mekaar in
contact kunnen komen: snel een babysit vinden, rap een garageverkoop organiseren. Binnenkort volgt hierover meer informatie …

Koop bij onze lokale handelaar
Je hebt ze ongetwijfeld al in het straatbeeld gezien:
de banners met de boodschap ‘Koop lokaal
tijdens en na corona’. Geef je buurtwinkel, café of
restaurant een fiks financieel duwtje in de rug bij
de heropstart van zijn zaak tijdens en na de moeilijke coronaperiode!
De afhaal- en/of leverdienst van Gooikse handelaars blijft te raad
plegen onder ‘Handelaars’ op www.samenvoorgooik.be.
In een ‘relanceplan Gooikse handel’ werken wij samen met
de werkgroep lokale economie aan de verdere uitbouw van
www.samenvoorgooik.be met een waardebon te besteden bij
Gooikse handelaars, Proef Gooik, een platform voor online webshops
van Gooikse handelszaken, …
Voor de plaatselijke horeca is de gemeente bereid om mee na te
denken over het optimaal benutten van het openbaar domein.
Voor het najaar van 2020 denken wij aan de organisatie van een
aantal initiatieven zoals:
• De organisatie ‘Dag van de Gooikse klant’,
• Een zomerse opendeur bij lokale handelaars
• De Dag van de Landbouw
• Een eindejaarsactie
Heb je zelf een leuk idee, laat het ons zeker weten! Mail naar
gunther.dewilde@gooik.be of lokaleeconomie@gooik.be.

Koop lokaal

tijdens en na corona
w w w . s a me nv o o r g o o ik . b e

BOERENMARKTEN BLIJVEN EEN SUCCESNUMMER!
In Gooik op woensdag en in Kester op donderdag blijven de boerenmarkten een wekelijkse topper voor de aankoop van heerlijke lokale
producten. Ze zijn niet meer weg te denken in onze gemeente. Wees
er steeds van harte welkom!
 GOOIK - Iedere woensdag van 16 tot 19 uur aan het rond punt
“De drie hamers”.
 KESTER - Iedere donderdag van 15 tot 19 uur in de Molenstraat.

Ondersteuning voor wie het nodig heeft …
In de zorgsector blijven we aandacht hebben voor de bejaarden
en voor personen die in sociaal isolement dreigen te komen:

In de welzijnssector worden maatregelen genomen
om kansarmoede te voorkomen en te bestrijden:

• Heropstart van de poetsdienst met dienstencheques.

• Voorstel gemeenteraad om een waardebon te geven

• Verder zetten van de vrijwilligerswerking ‘samenvoorgooik’ waar reeds 38

aan leefloners en personen in schuldbemiddeling.

Gooikenaars zich als vrijwilliger hebben gemeld om boodschappen te doen, een
babbeltje te slaan, …

• Uitwerken criteria tot aanwending van de federale

• Voorstel gemeenteraad om een waardebon te geven aan mantelzorgers gedu-

• Uitwerken criteria tot aanwending van de Vlaamse

rende de corona-periode (drie maanden).

toelage in het kader van corona: € 2.768

toelage in het kader van corona: € 22.785

Groen – klimaat - duurzaamheid
HEB JIJ EEN WARM EN
OPGEWEKT IDEE?
Het strategisch project Opgewekt Pajottenland
lanceert een postkaartjes-actie om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij het Pajottenland van de toekomst: een
regio die volop inzet op hernieuwbare energie, wonen in de kernen
en klimaat-adaptieve open ruimte.
Heb jij ook een sprankelend en opgewekt idee voor je gemeente of
stad? Laat het ons dan weten. Er zijn vijf soorten kaartjes met elk een
eigen invalshoek:
• ‘Dit is mijn klimaatidee’
• ‘Hier zie ik een plek om te bebossen’
• ‘Dit verhard plekje zou ik graag
ingegroend zien’
• ‘Deze kansen zie ik voor het fietsnetwerk’
• ‘Deze daken zie ik graag ingezet voor
zonne-energie’.
Je vindt de kaartjes in het gemeentehuis.

CAMPAGNE ‘BLIJVEN FIETSEN ALLEMAAL’
In de acute corona-periode waren we genoodzaakt onze verplaatsingen
voornamelijk per fiets of te voet te doen en dat heeft zo zijn voordelen.
Meer beweging in de buitenlucht is goed voor onze gezondheid en het
milieu. Hoe fijn zou het niet zijn als we ook in de toekomst de auto in
de garage lieten staan voor kleine verplaatsingen en te blijven fietsen
naar het werk of de school?
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) pakt uit met de eerste
fietscampagne op Vlaams niveau. Wij springen graag op de kar en
moedigen onze inwoners aan om te blijven fietsen! Tenslotte zijn we
met z’n allen goed bezig.
Nog niet overtuigd? Morgen
misschien wel!
Print ook een affiche af om
voor je raam te hangen en
blijf fietsen! Downloads
voor print op A3 of A4 op
www.vsv.be.

Raadpleeg de ‘evenementen
matrix’ waarmee je kunt zien of
je evenement kan plaatsvinden
of niet. De matrix is vanaf half
juli beschikbaar (onder meer)
via www.info-coronavirus.be.

De concessie voor de uitbating van de cafetaria met conciërgewoning in sportcentrum Koorn
molen is gestopt. Er dient daarom een nieuwe concessionaris aangesteld te worden. Geïnteresseerden
kunnen de voorwaarden hiervoor vanaf 10 JULI 2020 raadplegen via www.gooik.be.

