www.kwbgooik.be

februari 2021

kwb gooik & strijland

Programma ?!
Het wordt een beetje ééntonig de laatste maanden op
deze pagina… Het Corona virus blijft ons dagdagelijkse
leven zwaar bepalen. Het sociale leven kan nog steeds
niet hernomen worden. Dit betekent voor heel wat
organisaties dat ze activiteiten afgelasten, herplannen om
dan wat later weer van voor af aan te beginnen.
Zo ook voor kwb gooik&strijland. In concreto betekent
dit dat volgende activiteiten geschrapt worden:
●

De kookavonden van februari en maart

●

Het uitgestelde ledenfeest op 25 april

We zoeken nog naar nieuwe data en/of alternatieven
maar dat zal al eerder voor het werkjaar 2021-2022 zijn.
De dauwtrip, op pinkstermaandag (24 mei), zal onder
voorbehoud doorgaan, maar op een veilige en alternatieve
manier, namelijk in jullie eigen bubbels. Meer info hierover
volgt later nog.
Ten slotte wensen we jullie nog een hart onder de riem te
steken. De uitrol van de vaccins is begonnen! Dat
betekent dat er licht aan het einde van tunnel is en er
weer een sprankje hoop is. Hou het gezond! Hou het
nog even vol!
Vanwege kwb gooik & strijland
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>>> Kerststallen zoektocht <<<
Omwille van de corona pandemie kon onze jaarlijkse winterwandeling
niet doorgaan. Daarom boden we jullie 2 mooie alternatieve
wandelingen aan om van de kerststallen en de buurtsfeer te genieten
tussen 19 december en 6 januari. Langsheen het parcours waren wel
20 kerststallen opgesteld door verschillende buurtcomités en
particulieren.
We staken er in de vorm van een zoektocht ook een wedstrijdelement
in en daarbovenop een verkiezing van de leukste kerststal via selfies.
Er werden 300 deelnameboekjes verspreid via een aantal
distributiepunten. De website ging even onderuit wegens het hoge
aantal downloads (1240!), waarschijnlijk omdat heel wat wandelaars
onderweg de vragen steeds opnieuw ophaalden op hun smartphone.
Uiteindelijk kregen we 45 antwoordbladen binnen, waarbij ongeveer
50% van de deelnemers van buiten Gooik kwamen.

Eerste prijs:
waardebon Share A Dinner
Voor Lennarth Rijpers (r)
uit St-Pieters-Leeuw
Uitgereikt door
Pascal De Leener (l)

Tweede prijs:
Voedingsmand Delhaize Gooik
Voor Lina Napoletano (l)
uit St-Pieters-Leeuw
Uitgereikt door
Emiel Van Eeckhoudt (r)
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De kerststal die door meeste deelnemers genomineerd werd als de
leukste, mooiste, … stond dit jaar in de Daalstraat (Kester)!
Gunter Cannoot en zijn
kindjes namen in naam van
het winnend buurtcomité
“Buren van Emile” de prijs, 3
flessen Stuyvenberger
bubbels, in ontvangst.
Uitgereikt door
Emiel Van Eeckhoudt (r)

De overige winnaars, een
overzicht van de antwoorden
en een paar mooie
sfeerfoto’s van de
kerststallen kan je
terugvinden in een
presentatie op de website
(www.kwbgooik.be).

We danken alle deelnemers, onze sponsors en de gemeente om dit
initiatief mogelijk te maken. Uiteraard ook een grote dankuwel aan de
verschillende buurtcomités en particulieren die hun handen uit de
mouwen staken om een mooie kerststal te bouwen en de kerstperiode
toch wat glans te geven.
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