ALGEMENE INFO

Gemeenschapscentrum De Cam, gelegen in hartje
Gooik, is de ideale stopplaats voor wandelaars, fietsers
en dagtoeristen.

Gemeenschapscentrum De Cam
Dorpsstraat 67 – 1755 GOOIK

Dienst Vrĳe Tĳd
Cultuur, jeugd, sport, toerisme,
buurtontwikkeling, seniorenbeleid.
Tel 02 532 14 02 – fax 02 532 34 08
info@gooik.be
www.gooik.be
http://jeugd.gooik.be

Volkscafé

Geuzestekerĳ

Tel 02 532 21 32
volkscafedecam@hotmail.com
www.decam.be

Karel Goddeau
0476 81 68 06
kriekdecam@gmail.com

Naast een volksinstrumentenmuseum en een
geuzestekerĳ herbergt De Cam een gezellig volkscafé
waar je rustig kan genieten van een lekker streekbier of
streekgerecht.

Welkom in
Gemeenschapscentrum

DE CAM

Vanuit het café vertrekken tevens huifkartochten om het
prachtige Pajottenland te verkennen. De Cam is ook de
startplaats van een Bloso-mountainbikeroute en van
verschillende wandelroutes.

Meer info vind je op www.gooik.be
Muziekmozaïek folk en jazz
Wĳngaardstraat 5 – 1755 Gooik
Tel 02 532 28 38
info@muzmoz.be – www.muziekmozaiek.be

Het gemeenschapscentrum bevat een cultuurschuur en
2 vergaderlokalen. Ook de dienst Vrĳe Tĳd van de
gemeente is er gehuisvest. Douches en afspuitinstallatie
zĳn gratis ter beschikking van mountainbikers.

Info over alle dienstverlening
vind je in deze folder.

VOLKSCAFE DE CAM
Open vanaf 10 uur
Gesloten op maandag en dinsdag
Groepen mogelĳk na afspraak

Toegankelĳk
Elke dag (behalve maandag en dinsdag) van 10 tot 18 uur.
Gratis toegang.

VOLKSINSTRUMENTEN
MUSEUM

oude geuzestekerĳ de cam gooik

DE GEUZESTEKERĲ

TE BEZOEKEN NA AFSPRAAK

Indien je niet weet hoe een klompviool,
een rommelpot, een hommel of een
draailier er uitziet, dan moet je beslist
het volksinstrumentenmuseum bezoeken.
Deze instrumenten, alom aanwezig op
diverse schilderĳen van Pieter Bruegel
de Oude en zĳn zonen Pieter en Jan, zĳn
hier samen met andere muziekinstrumenten, prenten en archiefstukken
tentoongesteld.
Alle instrumenten komen uit de
verzameling van Herman en Rosita
Dewit van Volksmuziekgroep ’t Kliekske.
Lambiek is de moeder aller bieren, een
eeuwenoude traditie van brouwkunst en
spontane gisting, uniek in de wereld. De
geuzesteker voert het verse brouwsel uit
vier verschillende brouwerĳen aan. Het wort rĳpt in 150 jaar
oude tonnen van 1.000 liter uit Tsjechië.
Geuzesteker Karel Goddeau zal lambiek van 1, 3 en 5 jaar
“steken” of mengen en bottelen. Door spontane hergisting op
de fles van minstens 1 jaar wordt de “oude geuze” verkregen.
Dit is het duurste bier om te brouwen (3 jaar) maar met zoveel
complexe smaken en een zalige afdronk met lichte eiktoets:
wereldklasse.

Volkscafé De Cam is een gezellig ingericht bruin eetcafé in het
Pajottenland met Leuvense stoof en oude caféspelen.
De uitbaters helpen je graag bĳ het plannen van je daguitstap.
Zowel te voet, per fiets, te paard als met de huifkar kan je de
omgeving van de “Parel van het Pajottenland” verkennen.
Tevens zĳn er tal van wandel- en fietsfolders en toeristische
brochures te verkrĳgen in het café.
Je kan er genieten van streekbieren en –gerechten; de keuken
is doorlopend geopend tot 20 uur.

Groepsbezoeken met gids op aanvraag
Muziekmozaïek folk en jazz
Wĳngaardstraat 5, 1755 Gooik

Tel: 02 532 21 32 • volkscafedecam@hotmail.com • www.decam.be

Tel: 02 532 28 38 • info@muzmoz.be • www.muziekmozaiek.be

Door het toevoegen van Schaarbeekse krieken aan lambiek
verkrĳgen we de edele oude kriek. Oude geuze en oude kriek
zĳn een geografisch beschermde benaming, oftewel
“appellation controlée”. Er is ook pure Framboise en Special
met drie streekvruchten.

0476 81 68 06 • kriekdecam@gmail.com

