
Barbecue Lotgenotengroep Autisme Limburg 
 
datum:   zaterdag 19 september 2020 
 
locatie:   Party & Bowling Centrum Schin op Geul  

nabij ingang Roompot bungalowpark Schin op Geul 
 
adres:   Walem 7, 6342 PA Walem 
 
binnen / buiten: de barbecue vindt buiten plaats, we eten ook buiten 

bij slecht weer verplaatsen we naar binnen (de ruimte is zwak geventileerd). 
 
bereikbaarheid per: - auto, let op route via Schin op Geul bevat enkele smalle weggedeeltes 

- bus (mondkapje), uitstappen Schin op Geul Breeweg, loopafstand ca. 12 min.  
- trein (mondkapje), uitstappen station Schin op Geul, loopafstand ca. 8 min.  

 
parkeren:  beperkte mogelijkheid om voor het centrum te parkeren 

dit mag op straat (Walem) of op parkeerplaats Roompot (gelegen heuvelopwaarts) 
 
start barbecue circa:  18:00 uur 
inloop vanaf:  17:30 uur 
 
assortiment:  6 soorten vlees, zalmmoot (in aluminiumfolie met kruiden) 

diverse salades, diverse sauzen, frites. 
 
op aanvraag:  vegetarische burgers 
   glutenvrij 
 
consumpties:  met penningen, per stuk € 2,50 
   verkrijgbaar via automaat 
   automaat accepteert alleen briefgeld, pinnen niet mogelijk! 
   het liefst bij binnenkomst direct penningen aanschaffen, i.v.m. maatregelen 
 
bijdrage:  € 15,- inclusief 1 consumptie 

coronamaatregelen op deze locatie 
Er wordt toegezien op de anderhalvemetermaatregel door ons en de beheerder.  
Terplekke aanwezig zijn reinigingsgel en handschoenen. 
 
Aandachtspunten: 

 Er mag niet vrij rondgelopen worden, enkel met toestemming of voor toiletbezoek. 

 Op het terras dient men op een stoel en aan een tafel te gaan zitten. 

 Per tafel zitten maximaal 4 personen bij elkaar. 

 Consumpties worden aan de tafel opgenomen en bezorgd. 

 Iedere tafel krijgt afzonderlijk toestemming om naar barbecue te lopen. 

 Bestek, tangen en dergelijke worden vervangen nadat er 4 personen (tafel) bij de barbecue en het 

buffet zijn geweest. 

 Het centrum verzoekt ons om adresgegevens aan te leveren van de aanwezigen, voor eventueel bron- 

en contactonderzoek. Deze gegevens worden maximaal 2 weken bewaard en dan vernietigd. Graag 

zouden we van iedereen die zich aanmeld deze adresgegevens ontvangen. Wij zullen de lijst opmaken 

en enkel voor dit doel verstrekken aan het Party centrum. 



 
 
looproute vanaf station Schin op Geul, blauwe stippellijn 
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