
COVID-19 ZORGDE ERVOOR DAT HET LEVEN VERANDERDE. ALLES VIEL STIL, MAAR SOLIDARITEIT VIERDE HOOGTIJ.  HET GOOIKOORTS 

FESTIVAL WAS VOLLEDIG GEREGELD, MAAR DOOR HET VIRUS MOEST ALLES GEANNULEERD WORDEN. OM ERVOOR TE ZORGEN DAT HET 

FESTIVAL ER IN 2021 WEER VOLLEDIG KAN STAAN ORGANISEREN WE DE VERKOOP VAN GOOIKOORTS BRUNCHPAKKETTEN GEVULD MET 

LOKALE PRODUCTEN. DIT PAKKET IS AF TE HALEN/TE LEVEREN OP ZATERDAG 29 OF ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020 ZODAT JE ERVAN KAN 

GENIETEN BINNEN JOUW EIGEN BUBBEL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verras je gezin, een familielid, vrienden of collega’s met een verzorgd Gooikoortsbrunchpakket.  
Uiteraard met de nodige aandacht en liefde klaargemaakt. Gooikoorts gelooft sterk in de kwaliteit en de 
meerwaarde van de ‘kleine’, artisanale lokale ondernemer. We proberen dan ook zoveel mogelijk met hun 
producten te werken zodat we ook de lokale handelaars promoten die het festival doorheen de jaren zelf hard 
steunden. 
 
Het standaard ontbijtpakket voor twee personen bevat onder meer koffiekoeken, pistolets, sandwiches, kaas, fruit, 
salami of hesp, yoghurt, confituur, botertjes, wafeltje, drankjes, choco, … (inhoud kan variëren). 
 

Wil je Gooikoorts graag steunen, bestel dan vandaag nog jouw brunchpakket(ten) om er 

dan op zaterdag 29 of zondag 30 augustus van te genieten.  

Bestellen kan als volgt, schrijf je online in op www.gooikoorts.be (via de link brunchpakket), 
of mail onderstaande gegevens naar info@gooikoorts.be.  Vervolgens schrijf je het verschuldigde bedrag over op  
rekeningnummer BE 42 7340 2089 8354 met vermelding van naam - (leverings)adres (vb. fam. Guuk, Houteman 1, 
1755 Gooik) -  bestelling.  De bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling, indien geen betaling ontvangen 
dan kunnen we het pakket niet voorzien. Gelieve te bestellen en te betalen voor 22 augustus.  Voor meer informatie 
kan je mailen naar info@gooikoorts.be  
 
 
Belangrijke mededeling! We geven de voorkeur aan het afhalen van de pakketten in de cultuurschuur van De Cam in 
Gooik, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik. Pakketten kunnen ook geleverd worden in de omgeving binnen een straal van 25 
km rond Gooik (meerprijs € 4 maar niet voor inwoners van Gooik). Woon je verder dan moet je sowieso het pakket 
zelf komen ophalen. Gooikoorts heeft niet de mogelijkheid deze pakketten te bezorgen indien je verder woont.  

 
BESTELBON 

_________________________________________________________________________________ 
 
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gemeente:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon/Gsm nummer:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Emailadres:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

BESTEL JOUW ‘GOOIKOORTS BRUNCHPAKKET’  

EN STEUN HET FESTIVAL 
 Aan huis gebracht of zelf af te halen - Bestellen en betalen voor 22 augustus! 

http://www.gooikoorts.be/
mailto:info@gooikoorts.be
mailto:info@gooikoorts.be


 
 Ja ik wens op de hoogte gebracht te worden over activiteiten van Gooikoorts via mail 

 
Ik bestel een pakket voor zaterdag 29 augustus of zondag 30 augustus 2020 (omcirkel jouw voorkeur) 
 

  Ik kom mijn bestelling zelf afhalen in de cultuurschuur van de Cam, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik 
 
         Tussen 8u30 en 9u30               Tussen 9u30 en 10u30                   Tussen 10u30 en 11u30 
 
 Om de veiligheid van iedereen te garanderen i.f.v. Covid19 vragen wij bij afhalen jouw mondmasker ten allen tijde op te  
                zetten en je maar met 1 persoon aan het afhaalpunt te begeven. Gelieve ook de veiligheidsafstand van 1,5 meter te 
                respecteren en rustig aan te schuiven indien nodig. Parkeren doe je bij voorkeur niet op de parking van de 
                cultuurschuur zelf, maar in de straten rondom. 

  
Ik wens een levering aan huis op bovenstaand adres binnen een straal van 25 km.   

              Gratis indien woonachtig in Gooik (maar voorkeur om af te halen),  
              € 4 extra te betalen indien woonachtig buiten Gooik  
              max 100 verdeelpunten om te leveren per dag zijn mogelijk 
 
                        Ik woon in Gooik, gratis levering                    Ik woon niet in Gooik en betaal € 4 extra  
                                                                                                      (enkel bij thuislevering)   
 

 
Ik wens de brunch volledig vegetarisch te bestellen 

 
……… x familiebrunch (2 volwassenen en 2 kinderen) aan € 30  =           € ……………………………...    
……… x luxebrunch (2 pers incl. alcoholische drank en Gooikoorts cd) aan € 35 =  € ……………………………...  
……… x volwassenenbrunch aan € 13  =                      € ……………………………... 
……… x kinderbrunch aan € 7 =                       € ……………………………... 
€ 4 meerprijs voor levering indien geen inwoner Gooik =                                           € ………………………………. 
(en binnen een straal van 25 km) 
________________________________________________________________________________ 
 
Totaal te betalen:                        € ………………………………… 
 
 
Alvast bedankt voor jullie steun en smakelijk !!  
 

 
Wens je meer te weten over Gooikoorts zelf, neem dan een kijkje op www.gooikoorts.be.  Het Gooikoorts 
folkfestival is een organisatie van Muziekmozaïek vzw en is mede mogelijk dankzij de onvoorwaardelijke steun van 
de gemeente Gooik en de Vlaamse gemeenschap, sponsors, vrijwilligers en iedereen die de werking steunt. Ook een 
dankwoord aan de spelers van de Nationale Loterij. Dankzij hen steunt de Nationale Loterij dit initiatief. Dank je wel 
allemaal 
 

 

      

   

http://www.gooikoorts.be/

