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P.K. e-flash 12.07.2022  
 

 

ATV-Wandelrally 2022
 
De ATV Wandelrally is er terug en dit jaar gaan we  
op zoek naar nieuwe verborgen pareltjes In 
Antwerpen. 
 
De wandelrally start in het Centraal Station om 
vervolgens tijdens de tocht kennis te maken met 
een uitdagende mix van culturen, architectuur en 
geschiedenis van de stad. 
 
Onderweg kan je voor een gratis bier van brouwerij 
De Koninck terecht bij Café Capital (Rubenslei) en 
Bobby’s (Isabellalei).   
De brouwerij zelf zorgt op het einde van de 
wandeling voor een aangename verfrissing. 
 
Ook dit jaar is er weer een mooie prijzenpot!   
De hoofdprijs is een fantastisch avondje uit met 
ATV.  Geniet van je favoriete voorstelling in de 
Stadsschouwburg, te bekijken vanuit je eigen ATV-
loge voor 4 personen. 
 
De volgende 25 winnaars worden verwend met een 
verrassingspakket van stadsbrouwerij De Koninck. 

 
De ATV Wandelrally loopt van 1 mei tot en met 30 september 2022. 

Praktisch 
°  Prijs wandelbrochure: 4 euro voor P.K.-leden; niet P.K.-leden betalen 5 euro (i.p.v. 6,50 euro) 
°  Antwoordformulieren moeten ten laatste 5 oktober 2022 opgestuurd worden naar ATV, 
   Hangar 26-27, Rijnkaai 100 C11, 2000 Antwerpen.  Je mag het formulier ook inscannen en doormailen 
   naar wandelrally@atv.be 
 ° De juiste antwoorden en de winnaars worden bekendgemaakt op de website www.atv.be  
   vanaf de eerste helft november 2022. 
Heb je ook zin om Antwerpen beter te leren kennen, vraag dan een wandelbrochure aan bij 
rdemulder@telenet.be (opgelet = nieuw mailadres van Ronny De Mulder) 
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Night of the Proms pakt uit met topartiesten 
Het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van 
Alexandra Arrieche zal volgende artiesten  
begeleiden: 
Kenmerkende sound van Kool & The Gang 
Met de legendarische pop/r&b-groep Kool & The Gang trekt 
Night of the Proms alle registers open. 
De band prijkte vanaf de jaren ’80 aan de top van de 
Internationale hitlijsten met zijn karakteristieke mix van jazz, 

soul en funk.  Songs als ‘Ladies Night’, ‘Celebration’, ‘Get down On it’, ‘Fresh’ en ‘Cherish’ zijn iconische hits. 

Voor fans van de ‘eighties’ is ook Nik Kershaw één van de grote idolen.  
Als soloartiest scoorde hij wereldhits met ‘Wouldn’t It Be Good’, ‘The Riddle’ en het bijzonder aanstekelijke  
‘I Won’t Let The Sun Go Down on Me’.  

Blij terugzien met Amy Macdonald 
Met Amy Macdonald wordt het een blij terugzien. In 2013 stond de toen amper 26-jarige artieste op  
het Proms-podium nadat ze met de folky, indie en vooral poppy sound van haar songs ‘Mr Rock & Roll’, 
‘This Is The Life’ en ‘Don't Tell Me That It’s Over’ de wereld had veroverd. 

Axelle Red eerste keer op Night of the Proms 
Volgend jaar is het 30 jaar geleden dat Axelle Red haar debuutalbum ‘Sans plus attendre’ uitbracht. De  
singles ‘Sensualité’, ‘Je t'attends’ en ‘Le monde tourne mal’ leverden de Hasseltse zangeres regelrecht  
succes op in eigen land maar ook in Zwitserland, Frankrijk en Canada. Vandaag behoort Axelle Red tot de  
best verkopende Belgische muziekartiesten, met een karrenvracht aan hits, waaronder ook ‘Parce que  
c’est toi’ en ‘Rouge Ardent’. 

Metejoor 
Al in 2016 wist Joris Van Rossem aka Metejoor met zijn eerste single ‘Ik hou van jou’ een nominatie in  
de wacht te slepen bij Radio2 Zomerhit 2017 als 'Beste doorbraak'. Daarop volgden successen als  
‘1 op een miljoen’ (met de Nederlandse Babet), ‘Rendez-vous’ (met Emma Heesters), ‘Ze meent het’ en  
‘Dit is wat mijn mama zei’. Ondertussen heeft hij ook zijn eerste drie Mia’s beet (‘Doorbraak’,  
‘Nederlandstalig’ en ‘Solo man’) en is hij niet meer weg te denken uit het Vlaamse muzieklandschap.  

Saxofoon in de kijker met YolanDa Brown 
Met YolanDa Brown zet Night of the Proms niet alleen de saxofoon, maar ook een bekroonde muzikante  
in de kijker die een swingende mix brengt van reggae, jazz en soul.  
Zowel haar debuutalbum ‘April Showers May Flowers’ (2012) als opvolger ‘Love Politics War’ (2017)  
bereikten de top van de Britse Jazz Charts.  
YolanDa Brown geniet in de UK ook bekendheid als tv-persoonlijkheid. 

Gastheer van dienst is Bart Peeters 
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Wanneer:  Zaterdag, 19 november 2022 om 20h30 
Waar:  Sportpaleis Antwerpen 
Tickets cat. 1:  47,50 euro/persoon voor P.K.-leden en 52,50 euro/persoon voor niet P.K.-leden 
Reserveren:  Heb je interesse, stuur dan een mail naar erna.versmissen@telenet.be met vermelding  
van het aantal personen (P.K.-leden en niet-P.K.-leden), naam en voornaam, afdeling/eenheid,  
personeelsnummer en je persoonlijk of Evonik-mailadres. 
Afsluiting: 10 oktober 2022 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 
 

 

 
 

LORD OF THE DANCE VIERT 25 JAAR STAANDE OVATIES  

Michael Flatley maakte vorig jaar bekend dat hij na 25 jaar Lord of the Dance weer tot leven brengt. 

Sinds de première was Lord Of The Dance van Michael Flatley te zien in meer dan 1.000 zalen wereldwijd, en 
woonden meer dan 60 miljoen mensen in 60 verschillende landen op alle continenten de voorstelling bij. Dit 
maakt de dansproductie tot een van de meest succesvolle ter wereld. 

Michael zal de originele Lord of the Dance nieuw leven inblazen en actualiseren voor nieuwe generaties fans. 
De Los Angeles Times heeft het over een spectaculaire show of "showpiece extravaganza". Het publiek krijgt 
per voorstelling meer dan 150.000 taps te zien, en wordt meegevoerd naar een mythische tijd en plek. Een 
werveling van beweging, precisiewerk, lichteffecten en pyrotechniek baant zich een weg naar de harten van 
de toeschouwers. 

Het begon allemaal met Michael Flatleys droom om het grootste Ierse dansspektakel ter wereld te creëren. 
Zijn ambitie leidde tot een voorstelling die tijdens het Eurovisiesongfestival van 1994 de belangstelling van de 
hele wereld trok. Dit groeide uiteindelijk uit tot Lord of the Dance, de bekroning van Flatleys overtuiging: 
“Niets is onmogelijk. Volg je dromen.” 

Lord of the Dance maakte indruk op toeschouwers over de hele wereld met een unieke combinatie van 
krachtige Ierse dans, originele muziek, boeiende verhaallijnen en sensualiteit. Het populaire dansspektakel 
overstijgt cultuur en taal, en raakt de ziel met verbluffende luchtsprongen, ongeëvenaard precisiewerk en 
geavanceerde theatereffecten. 
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De show gaat naar aanleiding van het 25-jarig bestaan in 2022 nog een stap verder. De fans kunnen zich 
verwachten aan nieuwe ensceneringen, kostuums en choreografieën, en de allernieuwste technologie voor 
speciale lichteffecten. 

Lord of the Dance ging in 2014 in première in de iconische Hammersmith Apollo. Om deze mijlpaal van 25 
jaar sinds Michael Flatley internationaal doorbrak in de verf te zetten, zal Lord of the Dance ook in 2022 de 
spits afbijten in de Apollo. 
 
 
Wanneer:  Donderdag, 17 november 2022 om 20h00 
Waar:  Lotto Arena Antwerpen 
Tickets cat. 2:  63 euro/persoon voor P.K.-leden en 68 euro/persoon voor niet P.K.-leden (i.p.v. 73 euro) 
Reserveren:  Heb je interesse, stuur dan een mail naar erna.versmissen@telenet.be met vermelding  
van het aantal personen (P.K.-leden en niet-P.K.-leden), naam en voornaam, afdeling/eenheid,  
personeelsnummer en je persoonlijk of Evonik-mailadres. 
Afsluiting: 10 oktober 2022 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 

 

 
 Sint-Jozef kerk in Merksem 
 
 Je houdt van melodie en passie?  Je hart gaat sneller 
 slaan bij het horen van onvergetelijke muziek van The 
 Beatles, Roy Orbison, Bob Dylan, George Harrison, Paul  
 McCartney, Jerry Lee Lewis, Tom Jones en andere 
 klassiekers? 

 De Bonanzas brengen u alle pop-klassiekers uit de jaren 
 60 zoals ze vandaag moeten klinken; soms ingetogen en 

intiem, soms uitbundig en enthousiast maar steeds met volle overgave en met respect voor het origineel.  Je 
krijgt een dynamische, nostalgische en sfeervolle show met uiteenlopende golden oldies, ook in beeld en 
dit op een unieke locatie! 
De moderne vertaling van een onsterfelijk repertoire door deze 5 gedreven muzikanten staat daar garant 
voor. 

Wanneer:  Vrijdag, 21 oktober 2022 om 20h00 (de deuren van de kerk openen om 19h30) 

Waar:  Sint‐Jozef kerk (hoek Bredabaan‐Merksemheidelaan), in Merksem 

Tickets:  18 euro/persoon voor P.K.‐leden en 23 euro/persoon voor niet‐leden i.p.v. 25 euro. 

                De zitplaatsen zijn niet genummerd. 

Reserveren:  Heb je interesse, stuur dan een mail naar erna.versmissen@telenet.be met vermelding  

van het aantal personen (P.K.‐leden en niet‐P.K.‐leden), naam en voornaam, afdeling/eenheid,  

personeelsnummer en je persoonlijk of Evonik‐mailadres. 

Afsluiting:  15 september 2022 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 
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NOG TICKETS TE VERKRIJGEN VOOR: 

 

  

 Elckerlyc theater 

 Een volkse komedie van ’t vat! 

 Het stuk neemt u mee naar ‘Café 
Beveren’, het bekende Antwerpse 
volkscafé met het al even bekende 
DECAP-orgel en daar is een goede reden 
voor: Café Beveren bestaat namelijk  

80 jaar!  We maken kennis met de vaste stamgasten, zo is er Irma even oud als café Beveren maar op zijn 
minst nog even vitaal, Franske de simpele jongen die ieders hart steelt, Theo, stapelzot van het pijporgel en 
Nancy die voor ze haar ‘vitrien’ opent in de rosse buurt altijd nog even binnenspringt. Bazin Jeanine ziet ze 
maar al te graag komen. De dagelijkse routine wordt echter verstoord door een opmerkelijke gast, een zekere 
Dennis uit Apeldoorn. Een charmante verschijning, tot blijkt dat zijn bezoek toch niet zo onschuldig is en 
Café Beveren op zijn grondvesten davert … 

‘Café Beveren’ kende een buitengewoon succes in de zomer van 2017 in het Antwerpse Fakkeltheater. Volle 
zalen met telkens een uitgelaten, enthousiast publiek. Een herneming kon dus niet uitblijven. 

Tekst en regie: Jeroen Maes, arrangementen orgel: Tony Decap 

Wanneer:  Zaterdag, 24 september 2022 om 20h30 (avondvoorstelling) 
                Zondag, 25 september 2022 om 15h00 (namiddagvoorstelling) 
Waar:  Zaal Elckerlyc, Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen 
Tickets cat. 1:  24 euro/persoon voor P.K.-leden en 29 euro/persoon voor niet-leden 
Reserveren:  Heb je interesse, stuur dan een mail naar erna.versmissen@telenet.be met vermelding  
van het aantal personen (P.K.-leden en niet-P.K.-leden), naam en voornaam, afdeling/eenheid,  
personeelsnummer en je persoonlijk of Evonik-mailadres. 
Afsluiting: 19 augustus 2022 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 
    

2 quizavonden gepland! 

In het najaar organiseert de Personeelskring twee quizavonden! 

Zaterdag 22 oktober 2022 (Evonik‐quiz) 

Zaal D’Ouwe Kerk, Lage Kaart 644, 2930 Brasschaat 

Vrijdag 28 oktober 2022 (SPA‐bedrijven) (= nieuwe datum) 

Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6, 2180 Ekeren 

Hou deze data alvast vrij! 
Meer info volgt nog. 
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Bioscooptickets Kinepolis:  10,50 euro/ticket i.p.v. 12,35 euro ter plaatse 
ANAC-tickets:  Wax-programma: 10,50 euro/ticket i.p.v. 15 euro ter plaatse                        
De tickets zijn te bekomen bij Steven Rochus (AC/MC), steven.rochus@evonik.com, Joris Jennes (OX-eenheid), 
joris.jennes@evonik.com en Dirk Huybrechts (OX-eenheid), dirk.huybrechts@evonik.com 
 
Geplande activiteit Personeelskring: 
*  26 november 2022: Sinterklaasfeest Evonik 

 

 

 

 

Redactie P.K. e-flash :  erna.versmissen@telenet.be, rdemulder@telenet.be 


