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Het verhaal 

België... Een klein landje met grootse mensen. Het land waar de hete frietjes worden doorgespoeld met koel bier, 
maar ook het land van een dapper volk! Dat dappere volk verzamelt zich, zoals dat weer mag, in Theater Elckerlyc 
tijdens de wintermaanden om omver geblazen te worden door... de WINTERREVUE! 

Met het thema MADE IN BELGIUM trekt regisseur Stany Crets en zijn vaste ploeg van artiesten resoluut de kaart 
van de nationale fierheid. Want of het nu Nina Derwael, Miss België, Sœur Sourire, Peter Paul Rubens, Ambiorix          
of ons koningspaar is: ze zijn van Belgische makelij en we kunnen er eensgezind trots op zijn! 

Ook onze Belgische helden uit showbizzland worden geëerd door een spetterende cast, een prachtig ensemble en 
een knallend live orkest onder leiding van Eric Mellaerts. Aan kop staat niemand minder dan Vlaams icoon der 
showbizz Ingeborg Sergeant, die met veel “gratitude” de rol van gastvrouw op zich neemt. 

Een hilarische avond vol feelgood en verbondenheid, en dat allemaal van Belgische bodem. 
Laat u, alsof u nooit bent weggeweest, terug welkom heten in Theater Elckerlyc. 
 
Wanneer:  Zaterdag, 15 januari 2022 om 20h00 

                    Zondag, 16 januari 2022 om 15h00 (namiddagvoorstelling) 

Waar:  Zaal Elckerlyc, Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen 

Tickets cat. 1:  36 euro/persoon voor P.K.-leden en 41,50 euro/persoon voor niet-leden i.p.v. 49 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:  Zolang er plaatsen beschikbaar zijn 

Opgelet:  Covid Safe Ticket én identiteitskaart verplicht 

 

 

 
 

Scala bestaat 25 jaar! 

Het begon in 1996 met een voorzichtige, eerste repetitie in Aarschot.  Een kwarteeuw later is Scala 

uitgegroeid tot een vaste waarde op internationale podia, wereldwijd bekend omwille van haar 

eigenzinnige, emotionele muziek en bijzondere liveshows.  Verwacht u aan een ‘betoverende’ 

bezetting.  De dames van Scala zullen op het podium omringd worden door hun Scala-rockband én de 

Kolacny-broers.   

Scala verzorgt een optreden van 120 minuten – zonder pauze – met daarin de gekende en eigen- 
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zinnige covers die al herhaaldelijk in Hollywoodfilms en internationale TV-series opdoken. 

25 jaar Scala wordt een feestelijke voorstelling.  Verwacht u aan een overzicht van het allerbeste, 

het allermooiste van Scala van de afgelopen jaren. 

 

 
 

Wanneer:  Zondag, 13 februari 2022 van 20h00 tot 22h00 (deuren van de zaal openen om 19h30) 

Waar:  De Singel, Rode zaal, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 

Tickets cat. 1:  33 euro/persoon voor P.K.-leden en 38 euro/persoon voor niet-P.K.-leden i.p.v. 40 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:  Einde november en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 

Opgelet:  Indien nog van toepassing op 13 februari: Covid Safe Ticket én identiteitskaart vereist. 

 

 

 
 

 

 
 

1974, een klein dorp in Vlaanderen. 

Het is tijd voor cadeaus want Eddieke doet zijn plechtige communie. 

Moeder, vader, tante, nonkel, een paar kennissen en een nichtje schuiven samen met de communicant aan de 
feesttafel. Er wordt veel gegeten en vooral veel gedronken. 
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Na de aspergesoeppe en de verplichte wandeling, volgen de taart, de pistolés en de koffie met natuurlijk een 
druppelke erbij. 

De gemoederen laaien hoog op. Er wordt gelachen, geweend, gekibbeld en bijgelegd. Maar al bij al was het toch ‘een 
héél schoon feest’. 

Dit successtuk uit het volkstheaterrepertoire is een prachtige kijk op de jaren zeventig en één brok pure nostalgie, 
gebracht door een ijzersterke cast. 

Wanneer:  Zaterdag, 12 maart 2022 om 20h15              

Waar:  Fakkeltheater, Rode Zaal, Hoogstraat 12, 2000 Antwerpen 

Tickets cat. 1:  19 euro/persoon voor P.K.-leden en 24 euro/persoon voor niet P.K.-leden 

Afsluiting:  Ten laatste einde november 2021 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 

Opgelet:  Covid Safe Ticket én identiteitskaart verplicht (indien nog van toepassing) 

 

 
 

 
 

Toen Michael Van Peel uitkwam, was Star Wars één jaar oud.  Van kindsbeen af wou hij 

rebel worden, dus trainde hij zijn tegendraadsheid.  Maar intussen is dwarsliggen ook al 

mainstream geworden.  Iedereen is wel tegen iets, maar niemand staat nog voor iets. 

 

Het enige wat ons verenigt, is de afkeer jegens de tegenpartij.  De extremen lopen over 

en de mainstream droogt op.  En alsof dat nog niet genoeg is, staat er alwaar een nieuwe 

generatie verongelijkte millenials op om te rebelleren tegen de veertigers van Generation X. 

 

Welcome to the Age of Outrage.  Welcome to the Rebellion! 

 

De eindejaarsconferences van Michael Van Peel werden bejubeld in de theaters en verguisd 

in de politieke achterkamers.  Dit keer duikt hij dieper de tijdsgeest in.  Op zoek naar de 

Dark Side van de onderstroom. 

 

Wanneer:  Vrijdag, 15 april 2022 om 20h15              

Waar:  Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen 

Tickets cat. 1:  20 euro/persoon voor P.K.-leden en 25 euro/persoon voor niet P.K.-leden 

Afsluiting:  Ten laatste einde november 2021 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 

Opgelet:  Covid Safe Ticket én identiteitskaart verplicht (indien nog van toepassing) 
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De Personeelskring is dringend op zoek naar nieuwe actieve bestuursleden. 

 

Dit jaar vierden we 50 jaar Personeelskring.  Een niet ongeziene periode waarin de P.K. draaiende werd gehouden 

door tal van (actieve) medewerkers die zich vrijwillig als bestuurslid opgaven en hier mee hun schouders hebben 

ondergezet.  Dit werd steeds met zeer veel plezier en passie gedaan. 

 

In de afgelopen 50 jaar zijn tal van leuke evenementen verwezenlijkt, zoals daguitstappen, citytrips, paas- en 

sinterklaasfeesten, deelnames aan culturele en andere activiteiten.  Medewerkers hebben kunnen genieten van 

allerlei kortingen.  Men kon zich bij tal van P.K.-clubs aansluiten om een hobby te beoefenen onder collega’s.  Kortom 

iedere Evonik-medewerker kwam op een of andere manier al wel eens in aanraking met de Personeelskring.  Dit 

schept toch ergens wel een speciale band binnen Evonik Antwerpen. 

 

In 2022 neemt het bestuur afscheid van enkele bestuursleden wegens pensionering.  Ondanks de verschillende 

oproepen in het verleden moeten we helaas vaststellen dat er (bijna) geen nieuwe bestuursleden meer te vinden zijn 

binnen Evonik Antwerpen.  De Personeelskring kan in zijn huidige vorm echter niet blijven bestaan als er geen nieuwe 

bestuursleden worden aangetrokken die werkzaam zijn bij Evonik.  In dat geval is het bestuur genoodzaakt bepaalde 

zaken niet meer te organiseren of aan te bieden. 

 

Voel jij je geroepen om een steentje bij te dragen aan de activiteiten van de Personeelskring?  

Twijfel je nog en wil je eerst wat meer info bekomen?  Neem dan snel contact op met 

steven.rochus@evonik.com of ronny.demulder@evonik.com 

 

 

 

Geplande activiteiten Personeelskring: 

*  6 februari 2022: Jaarlijkse brunch oprustgestelden en motorclub – Dennenhof in Brasschaat 

*  7 mei 2022: Bingo-avond (samen met SPA-bedrijven) – Ekers Hof in Ekeren 

*  22 + 27 mei en 4 juni 2022: Jan Van Dycke Show – Elckerlyc Theater 

*  19 november 2022:  Night of The Proms - Sportpaleis 

 

 

 

Redactie P.K. e-flash :  erna.versmissen@telenet.be, ronny.demulder@evonik.com  
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