WWW.SAMENVOORGOOIK.BE
Deze website werd door het gemeentebestuur gecreëerd om met jou op de meest efficiënte en
snelle manier te kunnen communiceren over alle maatregelen en initiatieven ter bestrijding van
het coronavirus. Enkel indien we samen alle handen in mekaar slaan, kunnen we deze crisis overwinnen en de gezondheid van ieder van ons vrijwaren.

Gooikse handelaars die afhaal en/of leverdiensten verzorgen, kunnen hun actie digitaal
toevoegen op deze site onder ‘Handelaars’. Klik
dan op ‘Lanceer je bedrijfsactie’.
Maak dagelijks gebruik van deze website om…
- Geïnformeerd te blijven over de laatste
updates van de federale maatregelen en
‘warme acties’ die in Gooik plaatsvinden.
- Je aan te melden als vrijwilliger om iets voor
je medemens te doen.
- Hulp te vragen indien je die nodig hebt.
- Op de hoogte te blijven van de afhaal- en
leverdiensten van de Gooikse handelaars.
Wie niet of niet goed met dit webplatform kan
omgaan, kan ook contact opnemen met het
gemeentehuis – 02 532 41 56.

NOG DOORBIJTEN … ZEKER TOT 19 APRIL!

De Nationale Veiligheidsraad heeft samen met regeringen en wetenschappers beslist om tot
het einde van de paasvakantie, 19 APRIL, de bestaande maatregelen rond het vermaledijde
Corona te verlengen en niet te verstrengen: dagelijks worden de gegevens opgevolgd en geanalyseerd. Op 19 april wordt de toestand opnieuw bekeken.
We willen dat het dagelijks leven niet helemaal stilvalt maar dringen er bij de mensen van
Gooik, Kester, Leerbeek en Oetingen op aan om de VERANTWOORDELIJKHEID op te nemen
om de gezondheid van de zovelen die ons zo dierbaar zijn niet nodeloos op het spel te zetten.

Vertraag de verspreiding van het virus:
 Blijf zo veel mogelijk thuis (zeker als je ziek bent)
 Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
 Wees aandachtig voor risicogroepen. Dit zijn personen ouder dan
65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen,
personen met een verzwakt immuunsysteem, …
 Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden.
Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus,
maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.
 Hou voldoende afstand (1,5 meter) als je buiten bent.
We vragen ook uitdrukkelijk alle activiteiten en samenkomsten met meerdere mensen
absoluut te bannen: het is gebleken dat fuiven en feestjes jammer genoeg veel ellende hebben veroorzaakt. Onze politiemensen zijn veel op de baan en zullen optreden waar nodig.
De gemeentelijke diensten volgen elke dag de feiten op en stellen DAGELIJKS het beleid
bij, uur na uur: veel dank aan de WERKENDE HANDEN die ervoor zorgen dat we gezond
blijven en straks economisch weer kunnen heropleven.
Wees vooral aandachtig voor wie het in deze barre lente moeilijk heeft: aanraken mag niet,
goeiendag roepen, eens knipogend lachen of een kushandje gooien des te meer…
We zullen doorgaan!

Blijf op de hoogte
Schrijf je zeker in voor BE-Alert. Via Be-alert krijg
je per mail of sms officiële informatie over Covid19 (het coronavirus) en over eventuele andere
noodsituaties. Alle info over het Coronavirus vind
je op www.info-coronavirus.be/nl.

Afhaal en/of- leverdienst
Gooikse handelaars

Bij de volgende Gooikse handelaars kan
je terecht voor het afhalen en/of leveren
van voedingswaren. Steek ook hen in
deze moeilijke tijden een hart onder de
riem en koop in Gooik!
Afhaaldienst
- Foedbar,

Edingsesteenweg 74, Gooik - 02 308 38 11

- Bakkerij De Doncker,

Strijlandstraat 50, Gooik - 054 56 77 81

- Voeding & Bakkerij Schoukens,

Wolvenstraat 38, Gooik - 054 56 60 79

- Pajotse Crèmekar,

Gooikeveldstraat 58, Gooik - 0478 13 94 87

- Brasserie D’Hoeft,

Hoevestraat 1, Gooik - 054 24 66 10

- Share A Dinner,

Dorpsstraat 33 A, Gooik - 0474 47 87 97

- Frituur De Pajot,

Edingsestwg. 126, Gooik - 0496 92 98 98

- AD Delhaize,

Edingsesteenweg 70, Gooik - 02 532 53 04

- Slagerij De Vits,

Brusselstraat 10, Leerbeek - 02 532 52 23

- Slagerij Herman,

Edingsestwg. 228, Leerbeek - 02 532 40 85

- t Prinske,

Edingsestwg. 224, Leerbeek - 02 581 05 09

- Bakkerij Locus,

Ninoofsestwg. 149, Leerbeek - 02 781 00 46

- Pasta House,

Edingsestwg. 178, Leerbeek - 02 532 24 26

- De friethalte,

Edingsesteenweg 221, Leerbeek

- Keurslager Bart & Sarah,

Kerkplein 8, Oetingen - 054 56 62 48

- Brood en Banket Dirk,

Kloosterstraat 23, Oetingen - 054 56 80 71

- Restaurant ’t Kreukeltje,

Lenniksestraat 65, Oetingen - 054 56 81 07

- Eethuis Cousco,

Kerkplein 7, Oetingen - 054 56 64 33

- Hoeve-ijs,

Bettestraat 12, Gooik - 0497 02 40 82

Afhaal- en leverdienst
- ’t Kippenhof,

Ninoofsesteenweg 53, Gooik - 054 56 73 27

- Volkscafé De Cam,

Dorpsstraat 67, Gooik - 02 532 21 32

- Flavor shop,

Edingsesteenweg 3, Gooik - 02 311 47 29

- Wijnhandel Vinea,

Stuivenbergstraat 20, Gooik - 02 460 86 00

Aanbod bibliotheek

Om de gezondheid van onze bezoekers en
medewerkers te beschermen is de bibliotheek momenteel gesloten. Hou zeker onze
website of Facebookpagina in de gaten voor
de meest recente info.
De inleverdatum van reeds voor de sluiting
uitgeleende materialen werd aangepast naar
25 april. Was de inleverdatum van je uitgeleende materialen al verstreken? Dan blijft
de datum ongewijzigd maar loop je geen
extra boete op tot de bib opnieuw open is.
Je hoeft je niet naar de bib te begeven om
materialen in te leveren, onze inleverbus is
gesloten.
Moet je het stellen zonder boeken nu de bib
gesloten is? Gelukkig niet!
Breng een bezoekje aan onze website
https://gooik.bibliotheek.be/. Hier delen
we onze tips voor digitale lectuur en cultuur.
Via de website kan je ook een boek reserveren. Dit brengen we dan aan huis!
Hoe werkt dit?
- Zoek het boek in onze online catalogus
https://gooik.bibliotheek.be/
- Klik op de blauwe ‘reserveer’-knop.
- Plaats de reservatie.
- In de loop van de volgende dagen leveren
we het boek aan huis.
Opgelet!
- Max. 5 reservaties per lidkaart.
- Enkel voor adressen in Gooik.
- Ben je niet thuis en kunnen we de boeken
niet op een veilige plaats achterlaten, dan
gaan ze weer mee naar de bib.
- We leveren boeken, cd’s, dvd’s, strips
en tijdschriften. Geen materialen uit de
spelotheek.
- Ook onze inleverbus is gesloten.
Materialen inleveren is dus niet mogelijk.
Je houdt de boeken bij tot de bib weer
opengaat.
- Zolang we gesloten zijn betaal je geen
reservatiekost.

- TOOTS-bier,

Boerenmarkten blijven open

- ’t Krekelhof Gooik,

De boerenmarkten kunnen open blijven
omdat ze een belangrijke rol spelen in
de voedselvoorziening in een landelijke
gemeente. Er zijn enkel een zeer beperkt
aantal voedingskramen toegelaten. Tussen
de kramen zal veel ruimte voorzien worden. Het is heel belangrijk dat elke bezoeker
de afstandsregels van minstens 1,5 meter
respecteert. Respecteer ook alle andere
richtlijnen: als je ziek bent blijf je thuis, ga
alleen naar de markt, was je handen bij
thuiskomst …

Mgr. Abbeloosstraat 2, Gooik - 0476 42 59 52
Drie Egyptenbaan 11, Gooik - 02 582 89 92

- ’t Bioschuurke,

Warandestraat 26, Oetingen - 054 56 84 25

- Frituur ’t Plosj,

Kerkplein, Oetingen - 0472 43 81 08

- De Pensmobiel,

Vollezelestraat 19, Oetingen - 0498 24 05 96

Leverdienst
- Carmello - ontbijt aan huis,

Hoezenbroekstraat 16, Gooik - 0474 67 65 34

- IJS Anaïs,

Goteringenstraat 17, Kester - 0493 62 10 67

Afvalophalingen

Intradura wenst haar werking verder te zetten mét
zorg voor haar medewerkers en inwoners.
De afgelopen dagen merken onze ophalers een
duidelijke stijging van de hoeveelheid afval dat
wordt aangeboden. Vooral de excessen maken dat
de druk op onze ophalers begint te vergroten.
Om ervoor te zorgen dat we de huidige dienstverlening kunnen aanhouden, graag hierbij de regels
in verband met de aan te bieden hoeveelheden die
vanaf maandag 30 maart worden gehanteerd:
- Afvalstromen in zakken (restafval, PMD, GFT):
maximaal 3 zakken per huisnummer en per
soort afval
- Afvalstromen die los worden aangeboden
(papier en karton): maximaal 0,5m³ per adres.
Op deze manier hoopt Intradura het werk leef- en
werkbaar te houden voor alle medewerkers. Dank
voor ieders medewerking!

Opvang in de paasvakantie
Omwille van de federale maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zal ook de gemeentelijke
speelpleinwerking tijdens de paasvakantie (6 - 17
april) niet plaatsvinden.
Het gemeentebestuur zal echter wel de huidige
noodopvang in de Gooikse scholen tijdens de
paasvakantie verder zetten. De opvang zal doorlopend open zijn van 6.30 tot 18.30 uur.
Voorwaarden om je kind naar de noodopvang te
brengen, zijn:
- Het kind is schoolgaand in Gooik.
- De ouders kunnen zelf door werkomstandigheden niet instaan voor opvang.
- Er is geen andere opvangoplossing dan het
inschakelen van ouders (65+) of mensen met een
zwakke gezondheid.
Heb je nood aan opvang tijdens de paasvakantie?
Schrijf je kind dan verplicht in via www.gooik.be.
Meer info bij de coördinator kinderopvang via
dorothee.devogeleer@gooik.be.

Toegelaten redenen voor verplaatsingen
Je wordt verwacht om zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel buiten komen voor de volgende
zaken:
- Gaan werken
- Boodschappen doen in voedingswinkels
- Naar de bankautomaat gaan
- Naar de apotheker of dokter gaan (na telefonisch
contact)
- Hulp aan minder zelfredzame personen (minderjarigen, ouderen, gehandicapten, kwetsbare
personen)
- Sport en ontspanning (wandelen, lopen, fietsen…) met leden van gezin of 1 vriend(in)

Wil jij je buur helpen of vragen of hij iets nodig heeft? Gebruik dan gerust onderstaand strookje om hem of haar te contacteren.
Beste buur,
Ik ben ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ik woon op huisnummer . . . . . . . . . . Mijn telefoonnr. is . . . . . . . .................
Heb je iets nodig van de winkel of de apotheek en kan je zelf niet gaan,
aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen en ik breng het snel voor mekaar.

