ACHTSTE EXTRA EDITIE
Vastpakken mag niet meer, vasthouden moet des te meer…
We wisten dat er een tweede coronagolf zou komen maar
ze kruipt nu nog dichter bij ons dan de vorige keer en houdt
iedereen in de ban. Meer dan hoog tijd dus om met zijn allen
volop het gezond verstand te gebruiken en te doen wat men
van elk van ons verwacht. De vuistregels zijn bekend: handen
reinigen, afstand houden, masker waar nodig, … Kijken naar
anderen of het niet misloopt maar vooral beginnen bij onszelf
om op elk moment van de dag te doen wat moet.
Voor onze groene en goeie gemeente hebben we daarbij een
dubbele voorsprong: nergens heb je zoveel gezonde buitenlucht,
nergens is de sociale samenhang langs buurten en verenigingen
zo sterk. Laat ons daar nu dubbel van genieten en gebruik van

maken: Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland hebben
verborgen prachtige plekjes waar je tevoren niet van wist dat
ze zo mooi waren. In elke straat zijn er helpende handen en
steunende schouders voor wie in kleine of grote moeilijkheden
is geraakt.
Deze extra info wil in de huizen en de hoofden binnen geraken:
laat ons dus allemaal de oren en ogen open houden voor wie
rondom ons woont en leeft. Dit soort besmetting lost niemand
alleen op maar des te meer schouder aan schouder. De volgende
weken zal het met een kus minder maar met veel kushandjes
meer moeten gaan … want met die Gooikse warmte krijgen we
het virus kapot! We gaan er samen voor!

VERSTRENGDE
LOCKDOWN
Vanaf maandag 2 november

Meer info op
www.info-coronavirus.be

Binnen slechts
1 knuffelcontact

Buiten max. 4 personen,
met 1,5 m afstand

Gebedshuizen open,
maar zonder eredienst

Niet-essentiële winkels
gesloten, wel afhaal & levering

Niet -medische contactberoepen gesloten

Herfstvakantie
tot 15/11

Telewerk is
de regel

Uitbreiding
steunmaatregelen

6 gouden regels, 11 miljoen redenen om vol te houden
Volg zeker ook deze 6 gouden basisregels, want ook jij hebt vast
een reden om vol te houden! Dit is alvast onze reden …

Respecteer de
hygiëneregels

Doe je activiteiten
liefst buiten

Denk aan kwets
bare mensen

Hou afstand
(1,5 m)

Beperk je nauwe
contacten

Volg de regels over
bijeenkomsten

Meer info op www.11miljoenredenen.be
en www.info-coronavirus.be

De Coronalert app:
een snelle contact
opsporing
Al meer dan 1 miljoen Belgen
hebben de gratis Coronalert
app gedownload op hun
smartphone. De app helpt
om de verspreiding van het
coronavirus te vertragen.

Heb jij de app nog niet gedownload? Doe het dan vandaag nog, want de app heeft heel wat voordelen:
• Je komt te weten of je nauw contact (minstens 15 minuten op minder dan 2 meter) hebt gehad met een andere Coronalert-gebruiker
die positief testte op het coronavirus, zonder dat je weet wie het is.
• Als je zelf positief test op het coronavirus, waarschuwt de app anoniem je nauwe contacten.
• Je krijgt advies over welke acties je moet ondernemen om jezelf en anderen te beschermen.
Heb je hulp nodig bij het installeren van de app? Kom dan langs op het gemeentehuis of neem contact op via 02 532 41 56.

Corona in Gooik
· Cijfers

De coronacijfers gaan ook in Gooik niet de juiste kant op: dagelijks komen er nieuwe besmettingen bij. Vooral jongere mensen
lopen het virus op en verspreiden het verder. De cijfers die de media communiceren, worden in officiële statistieken omgezet op
een bevolking van 100 000 inwoners. Zo kan de vergelijking met grotere steden en gemeenten gemaakt worden. Bv. 70 besmette
personen op 10 000 Gooikse inwoners wordt omgezet naar 700 om te kunnen vergelijken.

· Extra regels

- Herfstvakantie: De herfstvakantie is verlengd tot en met 15 november 2020. De gemeente voorziet noodopvang voor
Gooikse schoolgaande kinderen van wie de ouders moeten werken. De scholen houden ouders en leerlingen op de hoogte.
- Sport: De adviezen rond sport worden ook gevolgd door alle Gooikse sportclubs. De Gemeentelijke Sporthal Koornmolen is
voorlopig gesloten tot en met 19 november 2020.
- Evenementen: Alle evenementen zijn voor onbepaalde tijd geannuleerd. Verwittig de collega’s van dienst Vrije tijd als je al
een evenement hebt aangevraagd via evenementenloket@gooik.be.
- Mondmasker: Verplicht in publiek toegankelijke gebouwen, op markten en in recyclageparken, uitgezonderd voor kinderen
tot en met 12 jaar.

· Politiezone Pajottenland

Alle wijkkantoren zijn gesloten. Politiepost Gooik – Bruneaustraat 101 – is bereikbaar op maandag van 17 tot 20 uur en zaterdag
van 10 tot 15 uur. Afspraak maken? Bel 054 31 35 01 of via www.politie.be.

· Gemeentelijke diensten

De gemeentelijke diensten zijn nog steeds geopend, maar een heel aantal zaken kan je ook digitaal aanvragen. Het e-loket
van de gemeente, dat je kan vinden onder Digitaal Loket op de homepage van onze website, geeft je de kans heel wat attesten,
afschriften en getuigschriften online aan te vragen. Je krijgt het gevraagde document dan in je mailbox. Heb je geen kaartlezer?
Ook dan kan je gebruikmaken van onze online dienstverlening. Mail naar burgerzaken@gooik.be of bel naar 02 532 41 56 en laat
weten welk document je nodig hebt.
Team Burger - burgerzaken@gooik.be - 02 532 41 56 – openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 12 uur – woensdag van 13 tot
16 uur – maandag van 18 tot 20 uur

· Samen voor Gooik

De website www.samenvoorgooik.be draait weer op volle toeren. Je vindt er de acties van de Gooikse handelaars, je kan je warme
actie delen, je kan jezelf aanmelden om vrijwilliger te worden, …
- Misschien heb je wel zin en tijd om boodschappen te doen voor anderen? Of wil je mensen die geen andere contacten hebben
even opbellen en een praatje slaan? Zin om mee de flyers die we regelmatig in de brievenbussen steken, rond te delen? Meld
je dan aan als vrijwilliger op www.samenvoorgooik.be/vrijwilliger-worden/.
- Of organiseert jouw vereniging een warme actie, een coronaproof afhaalfestijn, … Laat het dan weten en registeer je actie op
www.samenvoorgooik.be/lanceer-en-beheer-je-evenement/.
- Voel je dat je nood hebt aan een luisterend oor, iemand die je regelmatig een maaltijd brengt, … Wij nemen graag contact op
nadat je je hebt aangemeld via www.samenvoorgooik.be/hulp-nodig.

Het is belangrijk dat we er zijn voor elkaar en voor Gooik!
#samenvoorgooik #samentegencorona

Tip tegen de coronadip

In deze donkere, bizarre tijden moeten we goed voor onszelf zorgen.
Dat kan op heel eenvoudige manieren:
- Schrijf een brief naar iemand die je nauw aan het hart ligt.
- Geniet van een wandeling, een fietstocht, …
- Hou je aan een vast ritme, maar zorg af en toe ook voor een beloning.
- Lees een goed boek, bak een taart, …
- Hou contact met je dierbaren.
Meer tips kan je vinden op www.gezondleven.be/nieuws/gezond-leven-intijden-van-corona-7-tips. Check regelmatig de Facebook-pagina Huis van het
Kind Pajottenland en Jeugddienst Gooik en ontdek daar leuke tips op kindermaat!

Koop lokaal

Koop Lokaal

tijdens en na corona

De Koop Lokaal-waardebon zal besteed kunnen worden tot en met 31 december 2020. De gemeente verlengt de termijn dus met 2 maanden. Koop lokaal en
steun de lokale economie! De lijst met deelnemende handelaars kan je vinden op www.gooik.be!
Koop lokaal en deel je verhaal: Een lekkere take-away gegeten? Een vlotte levering van je onlinebestelling? Laat het dan weten aan je vrienden, schrijf een beoordeling, deel op Facebook, ...

www.samenvoorgooik.be

Steun de Gooikse horeca:
koop, eet en geniet lokaal!

De federale regering besliste dat horecazaken voorlopig de deuren moeten sluiten. Maar
onze horeca-uitbaters blijven niet bij de pakken zitten en zetten volop in op een afhaal- en/
of leverdienst. Bestel dus regelmatig een gerechtje groot of klein bij onze Gooikse horecazaken. Check hun website of Facebookpagina en ontdek daar welke heerlijke gerechten ze
aanbieden. Jij geniet van lekker eten, de uitbater van een hart onder de riem … dat is helemaal
#samenvoorgooik!
Tip: Heb je je Koop Lokaal-waardebon nog niet ingeruild? Check dan zeker even of je deze kan inruilen! De deelnemende horecazaken kan je vinden op www.gooik.be en in de laatste editie van Info Gooik. De actie loopt tot en
met 31 december 2020.
Uiteraard ben je ook steeds welkom bij onze andere, lokale handelaars! Ook zij bieden nog steeds de beste producten aan, staan met de glimlach (achter hun mondmasker) voor je klaar, geven je graag advies op maat, …

Proef de kookkunsten van:

Steun de Gooikse horeca

Café Het vijfde wiel

Op de fris getapte pintjes is het nog
even wachten, maar ondertussen
kan je wel heerlijke pasta’s
bestellen. En voor de liefhebbers
zijn er ook bierboxen!

De federale regering besliste dat horecazaken voorlopig de deuren moeten sluiten. Maar
onze horeca-uitbaters blijven niet bij de pakken zitten en zetten volop in op een afhaal- of
leverdienst. Deze kan je vinden in de flyer Steun de Gooikse horeca: koop, eet en geniet lokaal!

 Afhalen: vrijdag en zaterdag,
16-18 uur.
 Levering: vrijdag en zaterdag,
voor 16 of na 18 uur.
 0474 69 11 21
 info@hetvijfdewiel.be
 Facebook: Het vijfde wiel
 Kerkstraat 1

Eetcafé Baar 28

Huisbereide gerechten, met verse
producten … dat smaakt!
 Afhalen: vrijdag en zaterdag:
17-19 uur, zondag: 11-13 uur.
 Bestellen: maandag tot donderdagavond.
 Leveren: 5 euro (Gooik) - 10 euro
(buiten Gooik); vrijdag en zaterdag, voor 17 of na 19 uur, zondag
voor 11 uur.
 www.baar28.be
 Facebook: Baar28
 Dorpsstraat 28

Brasserie D’Hoeft

Smile, there is take away! Eerst een
lekkere starter, dan iets heerlijks
uit de wei en dan nagenieten met
een dessertje!
 Afhalen: donderdag t.e.m. zaterdag: 18-19 uur, zondag: 11.3012.30 uur. Tot 28 november 2020.
 Bestellen: de dag van afhaling tot
12 uur ‘s middags.
 054 24 66 10
 Facebook: Brasserie DHoeft
 Hoevestraat 1

Ontdek alle acties op www.samenvoorgooik.be

Boerenmarkt Gooik en Kester
Breng zeker een bezoekje aan de boerenmarkt.
• Gooik: woensdag van 16 tot 19 uur aan het rond punt ‘De drie hamers’
• Kester: donderdag van 15 tot 19 uur in de Molenstraat

Extra ondersteuning
De coronacrisis treft iedereen. We leven in onze bubbel, activiteiten worden
afgelast, … Maar misschien verloor je ook je job door corona? Of heb je een
groot inkomensverlies zodat je schulden hebt? Dat kan zorgen voor heel wat extra problemen … Maar je staat er
niet alleen voor!
Het OCMW Gooik kan tussenkomen in bepaalde kosten (huisvesting, energie, psychosociale hulp, gezondheidszorg, …). Neem
contact op het met team Welzijn en onze maatschappelijk assistenten zoeken dan uit op welke tussenkomsten jij recht hebt!
Contacteer het OCMW Gooik: 02/454 04 30 of de Teamcoördinator Welzijn: 02/454 04 33.

Koop lokaal
tijdens en na corona
www.samenvoorgooik.be

JA, WIJ DOEN OOK MEE! IN ONS DORP:

Licht voor elk huis
en aan elke gevel
SAMEN VOOR MEER SFEER IN SOMBERE TIJDEN
—
Met kerst in het vooruitzicht nodigen wij je ook
uit om in jouw buurt een kerststal te bouwen.
We bouwen met respect voor de coronamaatregelen.

VOORWAARDEN

EXTRA

HOE AANVRAGEN?

De gemeente voorziet per kerst
stal maximum 100 euro. Vraag
dit budget aan via onze website
evenementenloket/buurtbudget.

Maak een mooie, grote kerststal en
zet deze buiten van 17 december
2020 tot en met 6 januari 2021.
Inschrijven voor 16 november 2020
via www.gooik.be of vraag een
formulier bij de dienst vrije tijd.

MEER INFO
02 532 41 56 of burgerzaken@gooik.be

www.gooik.be - www.samenvoorgooik.be -

Gooik -

gemeentegooik

