
 

20e Culinaire BBQ 
Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie 

zaterdag 8 september om 15:00 u 
 

Waar en om welk uur ? 
 

Deze feesteditie zal dit jaar doorgaan in de Regatta Club, Katwilgweg te 2050 

Antwerpen (aan het Galgeweel) 

 

Het aperitief wordt geserveerd om 15:00 uur stipt, dus wees op tijd ! 

 
reisroute: 
Auto:  
komende vanuit Antwerpen kan u de afrit Linkeroever nemen en vervolgens terugkeren richting oprit.  In plaats 
van de oprit te nemen, rijdt u de weg in naast de oprit (aan de Gazet van Antwerpen).  Op het einde van deze 
weg kan u dan links afslaan onder de brug en zo komt u aan de parking van de Regatta Club. 
komende vanuit de richting Gent kan u best de afrit Zwijndrecht nemen en vervolgens via de N70 naar 
linkeroever rijden. 
Uiteraard kan je ook via de Beatrijslaan naar het Galgeweel rijden.  Dit is echter wel een stukje verder stappen 
dan richting de Regatta Club. 
 
Openbaar vervoer:  
aan de P&R Linkeroever stoppen diverse bussen (81,82,83,85) en trams (3,5,9,15). Als je van de halte komt 
steek je de straat over en neem je best het pad links naast de oprit.  Zo kom je ook tot aan de Regatta Club. 

 

 
 

 
 

Wandelweg 
Weg voertuigen   

PARKING 



 
 

Praktisch verloop. 
 

Om 15:00 uur gaan we van start met het aperitief en 

een bordje amuses. 

 
Daarna schuiven we aan voor een uitgebreid, verfijnd 

& culinair BBQ-menu: 

1. Ribbetjes 

2. Kreeftensoepje 

3. Zalmspecialiteit 

4. Gamba’s 

5. Filet Pur 

 

Nadien sluiten we af in stijl met een heerlijk 

taartenbuffet. 

 

 

Brood en verse groentjes zijn er natuurlijk ook bij. 

 

U krijgt alvast ook een persoonlijke drankenkaart t.w.v. € 20 zodat u zelf kan kiezen wat 

u wenst te drinken. 
 

Bijdrage ? 
 

€ 30 per persoon, voor leden en hun partner, € 45 per persoon voor niet leden en hun 

partner.  

 

In deze prijs is inbegrepen: het menu en drankenkaart t.w.v. € 20. 

 

Hoe inschrijven ? 
 

Inschrijven kan online tot 01.09.2018 door HIER te klikken   

 

Vragen: freddy.rottiers@politie.antwerpen.be 

 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9mS5IhupMlhsHntqoY8aHr73WlNVOxdpT0zfSHciiFYzkSg/viewform?usp=sf_link
mailto:freddy.rottiers@politie.antwerpen.be

