
 

15e Barbecue 
Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie 

zaterdag 8 juni 2013 om 14.30uur 
 

Waar  en om welk uur ? 
 
Net zoals vorig jaar zal onze culinaire BBQ plaatsvinden op het terrein van Koninklijke Aeroclub 
Brasschaat aan de Essensteenweg te Brasschaat. 
 
Het aperitief wordt geserveerd om 14.30 uur stipt dus wees op tijd ! 
 
reisroute: 
Autosnelweg E19 Antwerpen/Breda, afrit 4 (St-
Job-in-t-Goor), vervolgens richting Maria ter 
Heide/Kalmthout/Roosendaal volgen. 
 
Aan het verkeerslicht richting Essen/Kalmthout 
volgen en na 1,2 km (vanaf het kruispunt 
Bredabaan/Essensteenweg) links een 
betonbaan indraaien (er staat een bord 
“verboden toegang militair domein”.  Aan het 
einde van de betonbaan is er 
parkeergelegenheid. 
 

 
  

 
 



 
De kok van dienst is Jan Hoostens en, zoals diegenen die er de vorige jaren bij waren kunnen getuigen, 
kookt hij om duimen en vingers bij af te likken. 
 
Om 14.30 uur gaan we van start met het aperitief en volgende lekkere aperitiefhapjes: 

Ribbetjes met hoisinsaus 
Gebakken Coquilles St.Jacques & witte pens 

Broodje zalm met kruidenkaas 
Broodje gerookte sprot 

�

Daarna schuiven we aan voor een uitgebreide verfijnde BBQ-menu: 
 

Kreeftensoepje met cognac en garnaal 
Gamba’s in aurorasaus 

Filet pure gemarineerd  in rozemarijn met garnituur 
 

Verrassingdessert 
 
 
Brood en verse groentjes zijn er natuurlijk ook bij. 
Voor kinderen wordt er een aangepast kindermenu (frietjes met hamburger) voorzien. 
 
Bijdrage ? 
�

€ 20 per persoon, voor leden en hun partner, € 30 per persoon voor niet leden en hun partner. 
Kinderen tot 12 jaar nemen gratis deel (wel doorgeven aub) 
 
In deze prijs is inbegrepen het menu en 6 drankbonnetjes per persoon  
 
Als de drankbonnetjes op zijn kunnen nog dranken aangekocht worden door de deelnemers zelf aan 
zéér democratische prijzen. 
 
Hoe inschrijven ? 
 
Inschrijven kan door bijgaande inschrijvingsstrook op te sturen of te faxen voor 03.06.2013 naar ons 
secretariaat in de Everaertstraat 105 te 2060 Antwerpen (fax: 03/690.09.90), ter attentie van CP Freddy 
Rottiers, of door een mail te sturen naar info@kringofficieren.be. 
 
Na storting van de deelnameprijs op rekeningnummer 220-0971394-72 van de Koninklijke Kring van 
Officieren, Oudaan 5 te 2000 Antwerpen met vermelding “BBQ 2013” wordt de inschrijving definitief. 
Afsluitdatum inschrijvingen : 03.06.2013.  
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