
 

����  Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen  ���� info@kringofficieren.be 

����  03 690 09 55  

���� 03 690 09 90   ���� www.kringofficieren.be 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Op donderdag 5 juli 2007 organiseert de Koninklijke Kring Officieren 
een bezoek aan de Stad Rotterdam alwaar de politie Rotterdam-

Rijnmond onze gastheer zal zijn. 
 

De partners van onze leden zijn voor ons ook belangrijk ! 

 
Om al onze leden en hun partners toe te laten om deel te nemen 
aan deze activiteit werd het programma opgesplitst in twee luiken.  
Een politioneel en een toeristisch luik. 
  
 

Het dagprogramma 

 
 
Van Tot Politioneel programma Toeristisch programma 

07.30u 10.00u Vertrek in Antwerpen, opstapplaats 
aan ingang E-blok, Noorderlaan 500, 
busrit naar Rotterdam. 

Vertrek in Antwerpen, opstapplaats 
aan ingang E-blok, Noorderlaan 500, 
busrit naar Rotterdam. 

10.00u 12.00u Aankomst in Rotterdam: Politie 
Rotterdam-Rijnmond, bureau BoBo, 
Veilingweg 66.  Ontvangst en 
rondleiding Call-Center 

Aankomst in Rotterdam.  Toeristische 
rondrit door de stad. 

12.00u 13.30u Lunch aangeboden door politie 
Rotterdam-Rijnmond 

Vrij programma (lunch, shopping …) 

13.30u 15.30u ontvangst door directeur in het 
gebouw van de Veiligheidsregio 
Rotterdam - Rijnmond.  Toelichting 
werking + o.a. bezoek aan de 
meldkamer  

Vrij programma (lunch, shopping …) 

15.30u 16.30u Afscheidsdrink Vrij programma (lunch, shopping …) 

16.30u 17.00u bijeenkomst aan Veilingweg 66 en 
vertrek met bus naar restaurant 

bijeenkomst aan Veilingweg 66 en 
vertrek met bus naar restaurant 

17.00u 19.00u aperitief en avondmaal. (om avondspits 
op een aangename wijze te ontlopen) 

aperitief en avondmaal. (om 
avondspits op een aangename wijze 
te ontlopen) 

19.00u 21.30u Terugreis naar Antwerpen Terugreis naar Antwerpen 
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Kostprijs 

 
� Politioneel programma: is GRATIS uitgezonderd avondmaal (zie verder) 
� Toeristisch programma: rondrit door de stad is GRATIS.  Lunch op eigen kosten.  

Avondmaal zie verder. 
� Avondmaal: aperitief en wijn bij de maaltijd wordt aangeboden door onze 

vereniging.  De maaltijd zelf is naar eigen keuze en op eigen kosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe inschrijven ? 

 
Inschrijven kan door bijgevoegde inschrijvingsstrook te bezorgen aan het secretariaat 
(gegevens onderaan) tot en met vrijdag 29 juni 2007.   
 

Inschrijvingsstrook  
bezoek Stad Rotterdam & Politie Rotterdam-Rijnmond  

 
 
Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel/GSM: ..………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Neemt deel aan het bezoek aan Stad Rotterdam & Politie Rotterdam-Rijnmond.  (Voorkeur aankruisen hieronder).  
 

� Ik neem deel aan het politioneel programma 
� Ik neem deel aan het politioneel programma en mijn partner neemt deel aan het toeristisch programma 
� Ik neem samen met mijn partner deel aan het toeristisch programma 

 
� Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 29 juni 2007  bezorgen aan het secretariaat, Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen ter attentie van 

commissaris Freddy Rottiers of via een van onderstaande communicatiemogelijkheden.  

 


