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Op donderdag 27272727 april 2006 april 2006 april 2006 april 2006 organiseert de Koninklijke Kring 
Officieren een bezoek achter de schermen aan de Celgevangenis en 

het vernieuwde Centraal Station te Antwerpen 
 

De Koninklijke Kring Officieren zorgt weer voor een meerwaarde !De Koninklijke Kring Officieren zorgt weer voor een meerwaarde !De Koninklijke Kring Officieren zorgt weer voor een meerwaarde !De Koninklijke Kring Officieren zorgt weer voor een meerwaarde !    

 
Op 27 april brengt de Koninklijke Kring een bezoek aan twee van 
de meest spraakmakende plaatsen in Antwerpen: de 
celgevangenis in de Begijnenstraat en het vernieuwde Centraal 
Station.  
 
Medewerkers van de NMBS en de dienst Strafinrichtingen zullen 
ons rondleiden achter de schermen. 
 
De bedoeling van de bezoeken is politieofficieren de kans te geven beide gebouwen en 
de er geldende procedures beter te leren kennen.  

 
Elke politieofficier kan immers geconfronteerd worden met 
een opdracht in het kader van handhaving van bestuurlijke 
politie in een van beide gebouwen. Denken we daarbij 
maar aan bommeldingen of gevangenisstakingen. Een 
grondige terreinkennis is op dat ogenblik een absolute 
vereiste.  
 

Bij de bezoeken zal de nadruk dan ook liggen op veiligheid en veiligheidsprocedures, 
met een ruime kans op vraagstelling tijdens de rondleidingen.  
 

Veiligheidsaspecten tijdens de bezoekenVeiligheidsaspecten tijdens de bezoekenVeiligheidsaspecten tijdens de bezoekenVeiligheidsaspecten tijdens de bezoeken    

 
Om veiligheidsredenen moeten deelnemers rekening houden met enkele zaken: bij het 
bezoek aan het Centraal Station neemt elke deelnemer best laarzen of waterdichte 
schoenen mee, gezien de toestand van de werf op sommige plaatsen.  
De NMBS voorziet een veiligheidshelm. 
 
De celgevangenis vraagt van elke deelnemer de volledige coördinaten (neem dus zeker 
uw identiteitskaart mee), gezien vooraf een veiligheidsscreening wordt gedaan.  

 

 



 

���� Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen (nieuw !)  ���� info@kringofficieren.be 

����  03 690 09 55 (nieuw !) 

���� 03 690 09 90 (nieuw !)  ���� www.kringofficieren.be 

 

  

Het dagprogrammaHet dagprogrammaHet dagprogrammaHet dagprogramma    

 
Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

 
VanVanVanVan    TotTotTotTot    OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    SprekerSprekerSprekerSpreker    

09.00U 09.30u Samenkomst lokettenhal Centraal 
Station voor ontvangst en registratie 

 

09.30u 10.30u Presentatie inzake het Centraal Station Dhr. Van Ingelghem, adj. 
Gewestelijk directeur NMBS 

10.30u 12.00u Terreinbezoek site Centraal Station en 
mogelijkheid tot vraagstelling 

 

12.00u 13.00u Koude of warme maaltijd naar keuze in 
het stationsbuffet 

 

13.00u 13.30u Verplaatsing naar celgevangenis 
Antwerpen (Begijnenstraat) 

 

13.30u 14.30u Presentatie inzake de Celgevangenis 
Antwerpen 

Dhr. Adriaenssens, adj. Directeur 
celgevangenis Antwerpen 

14.30u 15.30u Terreinbezoek celgevangenis en 
mogelijkheid tot vraagstelling 

 

15.30u 16.00u Einde van de activiteit  

 

ExtraatjeExtraatjeExtraatjeExtraatje    

 
Elke deelnemer ontvang hand-outs met praktische informatie over procedures en 
contactpersonen in beide instellingen. 
 

KostprijsKostprijsKostprijsKostprijs    

 
� Aan deelnemers die GEEN lid zijn van onze vereniging wordt 

een bijdrage gevraagd van 12 euro per persoon. 
� Aan deelnemers die WEL lid zijn van onze vereniging wordt een 

bijdrage gevraagd van 6 euro per persoon. 
 
Hierin zit inbegrepen de rondleidingen, koude of warme maaltijd naar keuze in het 
stationsbuffet en hand-outs met praktische informatie over de bezochte instellingen 
 

Vragen ?Vragen ?Vragen ?Vragen ?    

 
Als u extra informatie wenst over deze bezoeken kan u steeds terecht 
bij de secretaris van onze vereniging: 

Commissaris Tomas Welslau, 
tel: 03/270 69 03 of gsm: 0472/700 143 
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Waar start het bezoek ?Waar start het bezoek ?Waar start het bezoek ?Waar start het bezoek ?    

 
Lokettenhal Centraal Station, KONINGIN ASTRIDPLEIN 27 te 2018 ANTWERPEN  
(tel: 02 528 28 28) 
 
Vlot bereikbaar met de verschillende vormen van openbaar vervoer (trein, tram, bus). 
 

Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?    

 
Inschrijven kan door bijgevoegde inschrijvingsstrook te bezorgen aan het secretariaat 
(gegevens onderaan) tot en met  vrijdag 21 april 2006.   
 

Inschrijvingsstrook  
bezoek CENTRAAL STATION & CELGEVANGENIS  Antwerpen 27/04/2006  

 
 
Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Graad/functie:  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Gegevens Korps (naam/adres):……………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel werk: ………………………………… ………………………… GSM:..……………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Neemt deel aan het bedrijfsbezoek Centraal Station en Celgevangenis Antwerpen.   
 

� Ik heb mijn lidmaatschap 2006 van de Kring betaald en betaal dus slechts € 6,00 bijdrage 
� Ik ben geen lid van de Kring en betaal dus € 12,00 bijdrage 

 

� Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 21 april 2006  bezorgen aan het secretariaat, Everaertsstraat 105 te 
2060 Antwerpen ter attentie van commissaris Freddy Rottiers of via een van onderstaande 
communicatiemogelijkheden.  


