
 
 
Wij wensen iedereen een smakelijke culinaire wandeling en hopen dat we samen het jaar 2021 goed 
kunnen beginnen! Dit evenement word georganiseerd door twee jonge Gilse ondermers Bij Wijze 
van Spijzen Catering en Restaurant De Huyskamer die ook in de corona tijd creatieve invullingen 
weten te vinden.  
 
Spelregels en belangrijke informatie: 

• Dit betreft een corona-proof evenement. Wij vragen u daarom om de regels die de overheid 
heeft opgesteld in acht te nemen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de 
website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus 

• Bij de start krijgt iedere deelnemer een starterspakket. Hierin zit een flesje water, afvalzakjes 
en een brief met de uitleg, de eerste route naar de eerste culinaire stop en het noodnummer 
(0161-785461) voor als je verdwaald bent.  

• Bestek krijgt u bij iedere culinaire stop.  
• Wij vinden het belangrijk dat het afval niet op straat beland. Om deze reden heeft u een 

extra tas die u bij elk punt kunt ledigen.  
• Wij verkopen geen (alcoholische) dranken tijdens de route.  
• Je mag deelnemen aan dit evenement met maximaal 2 personen of met gezinnen (deze 

mogen natuurlijk met meerdere personen deelnemen). 
• Bij de start krijgt u de eerste routebeschrijving naar de eerste stop. Bij iedere stop ontvangt u 

van ons een nieuwe routebeschrijving naar het volgende punt. 
• Het is de bedoeling dat iedereen bij zijn eigen ‘groep (gezin of de andere deelnemer) blijft’. 

Even stilstaan bij het restaurant of personeel is kort toegestaan maar wij willen benadrukken 
dat groepsvorming niet is toegestaan. Hier kunnen wij u op aanspreken. 

• Tijdens de route is het mogelijk om een korte sanitaire stop te maken, dit kan alleen bij de 
restaurants zelf (locatie De Huyskamer Gilze of bij Bij Wijze van Spijzen Catering). Ook hier is 
het niet toegestaan om groepsvorming te creëren en kunnen wij u hierop aanspreken. 

• De route is circa 5 kilometer lang, per kilometer is er een stop bij een gerecht bij een van de 
organisatoren.  

• Het betreft een veilige route, wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke ongevallen/schades.  
 
 
 
Noodnummer   0161-785461 
Startlocatie   Bisschop De Vetplein 9 
Georganiseerd door   Bij Wijze van Spijzen Catering en Restaurant De Huyskamer 
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