P.K. e-flash 20.11.2019
Jaarlijkse Statutaire Ledenvergadering van de Personeelskring op dinsdag 10 december 2019
Op dinsdag 10 december 2019 vindt de jaarlijkse Algemene Statutaire Ledenvergadering plaats in Brasserie
Picolo, Picoloplein 15 te Stabroek en dit om 19h00.
Agenda
1.

Overzicht van de activiteiten in 2019 van de verschillende clubs/afdelingen

2.

Evaluatie Sinterklaasfeest 2019

3.

Evaluatie quiz 2019

4.

Voorlopig kasverslag 2019

5.

Bedanking bestuur 2019

6.

Verkiezing van het nieuwe dagelijks bestuur en bestuursleden voor de periode 2020

7.

Ledenbijdrage 2020

8.

Voortbestaan kaartersclub? Evaluatie en mogelijk budget

9.

Bespreking club- resp. afdelingsbudgetten voor 2020
(goedkeuring pas achteraf na goedkeuring van de directie)

10. Bespreking bijdrage verschillende sporten in 2020
11. Sinterklaasfeest 2020: andere formule overwegen?
12. Veldvoetbaltornooi 2020 op Patro Hoevenen
13. Fietsevenement 2020
14. Bespreking bestemming jaarlijkse uitstap 2020
15. Andere uitstappen (Dortmund, mijnen,…)
16. Bevestiging datum jaarlijkse quiz
17. Tickets met korting behouden of niet meer aanbieden?
18. Varia
Iedereen is welkom! Om het bestuur een idee te geven van de opkomst, gelieve je aanwezigheid zo vlug
mogelijk te bevestigen bij steven.rochus@evonik.com
Is er nood aan een bepaalde club of tussenkomst voor een welbepaalde sport/activiteit? Is er interesse in een
activiteit of uitstap? Zijn er suggesties i.v.m. de personeelskring? Wil je deel uitmaken van het bestuur?
Om het bestuur een idee te geven wat er allemaal leeft binnen Evonik, gelieve een mail te sturen naar
steven.rochus@evonik.com met je vragen, suggesties of opmerkingen. Deze zullen worden besproken op de
Algemene Statutaire Ledenvergadering.

Club Oprustgestelden en Motorclub
Evonik organiseren samen
Nieuwjaarsbrunch in 2020
De Club Oprustgestelden en de Motorclub
Evonik hebben de handen weer in mekaar
geslagen voor de organisatie van de jaarlijkse
nieuwjaarsbrunch in Hotel Dennenhof, Bredabaan 940 in Maria ter Heide (Brasschaat).

Ontvangst met een sprankelend glaasje cava of fruitsap.
Soepje geserveerd aan tafel, gevolgd door een uitgebreid warm en koud buffet met diverse vlees- en
visgerechten, aardappelgerechten en salades. Als afsluiter is er nog een pallet van zoete nagerechten.
Warme oproep aan alle (ook nieuwe!) oprustgestelden alsook aan de leden en supporters van de Motorclub
om hierbij aanwezig te zijn!
Wanneer: Zondag, 2 februari 2020 van 13u00 tot 17u00
Waar: Hotel Dennenhof (Van der Valk), Bredabaan 940, 2930 Maria ter Heide (Brasschaat)
Prijs: 40 euro/persoon, incl. aperitief, soep, warm en koud buffet, pallet van zoete nagerechten.
Frisdranken, koffie en thee à volonté zijn eveneens inbegrepen. Alcoholhoudende dranken dienen apart
betaald te worden.
Inschrijvingen: Stuur een mailtje naar Evanco-evonik@proximus.be of johan.vanleene@hotmail.com / GSM
0478/26.78.93 (Club Oprustgestelden) of naar werner@salomez.be / GSM 0472/75.66.20 (Motorclub
Evonik). Je ontvangt dan de betalingsgegevens van de Club Oprustgestelden.
Afsluiting inschrijvingen: 14 januari 2020

Quiz Evonik
Op 17 november kwamen elf enthousiaste quizploegen
naar Brasschaat afgezakt om deel te nemen aan de
jaarlijkse amusementsquiz van de Personeelskring. Na
een puntzak met lekkere frietjes en een snack konden de tien quizreeksen van start gaan. Alle ploegen (’t
Veurleste, De Dingeskes, Zeker ni lest… allee?, Fini, The Yellow Birds, Dreamteam, Sanseveria, De AB-Tisten,
Santa Rosa, Doeme toch en Glad vergeten) dongen naar de overwinning.
Tot aan de pauze gingen de ploegen gelijk op, maar door het inzetten van de jokers op het juiste moment
begonnen de verschillen zich af te tekenen.
Dit jaar was het de quizploeg ‘Sanseveria’ die de eerste prijs wegkaapte met 126 punten, gevolgd door de
winnaars van vorig jaar ‘De AB-Tisten’ met 118 punten. De quizploeg ‘Doeme toch’ eindigde met slechts één
puntje verschil - 117 punten - op de derde plaats.

Het quizteam ‘Sanseveria’
sleepte dit jaar de
overwinning in de wacht!
Proficiat!

De AB-Tisten werden tweede in de rangschikking.

De aanmoedigingsprijs ging naar de quizploeg ‘De Dingeskes’.
De winnende quizteams kregen hun gewonnen prijs uit handen van de voorzitter van de Personeelskring
Ronny De Mulder. Proficiat aan alle deelnemende quizploegen!
Een bijzonder dankwoordje aan de helpende vrijwilligers voor hun bijdrage tot het slagen van deze
geanimeerde quizavond!
Noteer alvast de datum voor volgende jaar in je agenda, nl. zaterdag, 21 november 2020!

Quiz Samenwerkende Personeelsverenigingen Antwerpen
op 26 oktober 2019 in zaal Ekers Hof
Twee Evonik quizploegen boeken goed resultaat!
De winnende quizploeg van de SPA bedrijvenquiz die op 26 oktober
2019 plaatsvond in Zaal Ekers Hof is ‘’Buis van Thiele’ van Bayer. Het
Evonik-team “Nobody’s Perfect” behaalde de tweede plaats, gevolgd
door ‘De bende van Lillo’ (Bayer). Onze tweede Evonik-quizploeg
‘Quizt het wel’ eindigde op de vierde plaats!
Alle deelnemende quizploegen alsook de helpende handen die zorgden
voor het slagen van deze avond, konden met een prijs of prijsje
huiswaarts keren.

Uitslag tombolakaarten Personeelskring
Ontdek snel of je een van de gelukkige winnaars bent!
Hieronder vind je de lijst met de winnende nummers. De eerste
prijs is een aankoopcheque ter waarde van 750 euro, de tweede
prijs is een aankoopcheque van 500 euro. Er zijn ook nog andere
mooie prijzen.
Volgnr.
1ste prijs
2de
3de

prijs

Tombolanummer

Volgnr.

Tombolanummer

5096

26ste prijs

4165

7819

27ste

prijs

7544

28ste

prijs

203

prijs

15683

4de prijs

3204

29ste prijs

3871

5de prijs

2585

30ste prijs

10300

1036

31ste

prijs

11299

32ste

6de
7de

prijs
prijs

10874

prijs

1434

8ste prijs

4002

33ste prijs

6609

9de prijs

3333

34ste prijs

14043

10de

prijs

473

prijs

1148

11de prijs

7077

36ste prijs

89

12de prijs

8395

37ste prijs

260

3962

38ste

prijs

2767

39ste

13de
14de

prijs

9234

prijs

9139

15de prijs

14243

40ste prijs

13137

16de prijs

766

41ste prijs

13140

17de
18de

prijs

35ste

prijs

1292

42ste

prijs

5138

prijs

15195

43ste

prijs

5351

19de prijs

11337

44ste prijs

11930

20ste prijs

390

45ste prijs

3928

21ste

prijs

2943

46ste

prijs

9462

22ste prijs

8145

47ste prijs

13500

23ste prijs

1913

48ste prijs

5379

111

49ste

prijs

1233

13893

50ste

prijs

15929

24ste
25ste

prijs
prijs

Afhalen van de prijzen kan na telefonische afspraak met Ronny De Mulder, tel. 3328
(ronny.demulder@evonik.com) en dit van maandag 25 november tot en met 5 december 2019
tussen 12h00 en 14h00, behalve op 3 december.

Winterrevue ‘Extra Large’
Elckerlyc theater

Geen winter in Antwerpen zonder een WINTERREVUE!
Traditiegetrouw creëert en regisseert Stany Crets deze winter een wervelende show in Theater Elckerlyc en
dat voor maar liefst de vijfde keer. De ultieme feesteditie! Dit seizoen zal alles dan ook nog groter én nog
spectaculairder zijn: meer muzikanten, meer voorstellingen, meer glitter, meer glamour, meer humor, meer
pluimen,... Kortom, deze editie wordt EXTRA LARGE! Met Dirk Van Vooren, Britt Van Der Borght, Patrick
Onzia, Ann Van den Broeck, Laurenz Hoorelbeke, Helle Vanderheyden en special guest Luc Caals.
Het publiek wordt ter ere van de feestdagen rijkelijk getrakteerd op een grote portie “ feel good” in deze
doorwinterde traditie vol glitter en glamour. De energie zal van het podium spatten, en ons publiek
rechtstreeks aansteken met de vrolijke stemming die de eindejaarsperiode alleen maar feestelijker maakt.
Wanneer: Zaterdag 21 december 2019 om 20h00 en zaterdag 28 december 2019 om 15h00
Waar: Elckerlyc Theater, Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen
Tickets cat. 1 (midden parterre): 29 euro/persoon voor P.K.-leden en 34 euro/persoon voor niet P.K.-leden
i.p.v. 39 euro/persoon
Reserveren: Heb je interesse, stuur dan een mail naar erna.versmissen@telenet.be met vermelding van de
gekozen datum, het aantal personen (P.K. en niet-P.K.), naam en voornaam, afdeling/eenheid,
personeelsnummer en je persoonlijk of Evonik-mailadres.
Afsluiting: Begin december 2019 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn

Bijkomende datum Oudejaarsconference Kamal Kharmach
Arenbergschouwburg
Waarover hij het gaat hebben is nog niet bekend, maar met een jaar
waarin de klimaatjongeren zijn rechtgestaan, de verkiezingen weer
voor uren televisie zorgden en André Hazes ook ons land is
binnengevallen weten we nu al dat er genoeg stof is om over te
praten, of te lachen, of te huilen.
Sinds Kamals Kharmach deelname aan Humo’s Comedy Cup gaat het
snel voor deze immer sympathieke en energetische comedian. Je kent hem allicht van het scherm. De
Slimste Mens, Mag ik u kussen, Everybody Happy, De Drie Wijzen,.. Daarnaast presenteert Kamal nu zelfs
zijn eigen tv-programma Het Collectief Geheugen.

Wanneer: Maandag 23 december 2019 om 20h15
Waar: Arenbergschouwburg te Antwerpen
Tickets eerste 2 rijen middenbalkon: 14,50 euro/persoon voor P.K.-leden en 19,50 euro/persoon voor niet
P.K.-leden
Reserveren: Heb je interesse, stuur een mail naar erna.versmissen@telenet.be met vermelding van het aantal
personen (leden en niet-leden), naam en voornaam, afdeling/eenheid, personeelsnummer en je persoonlijk
of Evonik-mailadres.
Afsluiting: Zolang er plaatsen in optie beschikbaar zijn

Cirque du Soleil
Lotto Arena Antwerpen
Corteo, de meest magische van alle arenaproducties
van Cirque du Soleil.
Corteo speelt zich af in de fantasie van een clown.
Het is een vrolijke parade die de passie van de
acteur combineert met de elegantie en de kracht
van de acrobaat. Het publiek beleeft een ongeziene
theatrale, feestelijke processie vol plezier, humor
en spontaniteit in een mysterieuze plek ergens tussen hemel en aarde.
Deze unieke productie werd geregisseerd door Daniele Finzi Pasca en ging in première in de Big Top in april
2005. Sindsdien betoverde de show meer dan 8 miljoen mensen in 19 landen op 4 continenten.
De cast van Corteo bestaat uit 51 acrobaten, muzikanten, zangers en acteurs van over de hele wereld.
Wanneer: Vrijdag 13 maart 2020 om 20h00 en zondag 22 maart 2020 om 13h00
Waar: Lotto Arena Antwerpen
Tickets op vrijdag 13 maart 2020 om 20h00
Circle 1: 78 euro/persoon voor P.K.-leden en 83,50 euro/persoon voor niet P.K.-leden i.p.v. 96,83 euro
Tickets op zondag 22 maart 2020 om 13h00
Premium: 86 euro/persoon voor P.K.-leden en 91,50 euro/persoon voor niet P.K.-leden i.p.v. 105,79 euro
Reserveren: Heb je interesse, stuur een mail naar erna.versmissen@telenet.be met vermelding van de
gekozen datum, het aantal personen (leden en niet-leden), naam en voornaam, afdeling/eenheid,
personeelsnummer en je persoonlijk of Evonik-mailadres.
Afsluiting: Zolang er plaatsen in optie beschikbaar zijn

Johan Verminnen 50 jaar op de planken
Capenberg-Oxaco-Center
Chansonnier Johan Verminnen 50 jaar op de planken laat gelukkig zijn
sporen na…U krijgt de aantrekkelijkste benadering van Verminnens
chansonkant door de muzikale steun van excellente muzikanten.
Op het menu een evenwichtige greep uit zijn rijk repertoire vol hits en
pakkende parels. Van ‘Laat met nu toch niet alleen’, ‘Brussel’, ‘Mooie

dagen’, ‘Ik wil de wereld zien’, ‘Rue des Bouchers’, ‘Zingen tot morgenvroeg’ en prachtnummers van
anderstalige voorvaders en anderen.
Wanneer: Vrijdag 7 februari 2020 om 20h30
Waar: Capenberg-Oxaco-Center, Borsbeeksesteenweg 45, 2530 Boechout
Tickets: 11 euro/ticket voor P.K.-leden en 16 euro/ticket voor niet P.K.-leden
Vanaf 18h30 kun je deelnemen aan een warm buffet: Wildpaté met herfstgarnituur, Visterrine ‘Garni’,
Kalfsfricassee met patersbier, jardinièregroenten en kroketten.
Ticket + warm buffet: 31 euro/persoon voor P.K.-leden en 36 euro/persoon voor niet P.K.-leden
Reserveren: Heb je interesse, stuur dan een mail naar erna.versmissen@telenet.be met vermelding van aantal
personen (P.K. en niet-P.K.), naam en voornaam, afdeling/eenheid, personeelsnummer en je persoonlijk of
Evonik-mailadres. Vermeld ook als je wil deelnemen aan het buffet.
Afsluiting: Zolang er plaatsen beschikbaar zijn

Nog tickets te verkrijgen:
Schlagerfestival feesteditie in 2020
Ethias Arena Hasselt

Het Schlagerfestival bestaat volgend jaar 15 jaar!
Het belooft een speciale editie te worden met een centraal podium om alle Schlagerfestivalfans nog dichter
bij het feest te betrekken. Er staan klinkende namen op het podium met de Romeo’s, Laura Lynn, Christoph,
Jan Smit, Willy Sommers, Wim (Soutaer) en Charles (Van Domburg) en last but not least Raymond van het
Groenewoud die voor het eerst zijn opwachting op het Schlagerfestival maakt.
De organisatoren blijven het publiek verrassen met de artiesten, met de liveband én met de inkleding van de
zaal. ‘We vieren onze 15de verja ardag in stijl’, zo luidt het.
Wanneer: Zaterdag 28 maart 2020 om 20h30
Waar: Ethias Arena Hasselt
Tickets tribune 31 euro/persoon voor P.K.-leden en 36 euro/persoon voor niet P.K.-leden
Tickets staanplaats ambiance: 31 euro/persoon voor P.K.-leden en 36 euro/persoon voor niet P.K.-leden
Reserveren: De verkoop van de tickets verloopt razendsnel en we kunnen onze optie niet lang meer
aanhouden. Wil je deze feesteditie van het Schlagerfestival mee beleven stuur dan snel een mailtje

naar erna.versmissen@telenet.be met vermelding van het aantal personen, naam en voornaam,
afdeling/eenheid, personeelsnummer en je persoonlijk of Evonik-mailadres. Vermeld ook of je staanplaatsen
of tribuneplaatsen wenst!
Nota: Naargelang het aantal inschrijvingen zal overwogen worden om busvervoer te organiseren.

0plossingen ATV Wandelrally 2019
De deelnemers van de ATV Wandelrally kwamen heel wat te weten over
de rijke geschiedenis van Antwerpen ten tijde van Wereldoorlog II.
Hoog tijd nu om de antwoorden bekend te maken alsook het antwoord
op de schiftingsvraag.
Hierna volgen de oplossingen van de ATV-Wandelrally 2019:
Vraag 1:

der vaadren kunst

Vraag 2:

gouden handjes

Vraag 3:

strijken

Vraag 4:

ruien

Vraag 5:

het steen 2020

Vraag 6:

ketel 1

Vraag 7:

1887

Vraag 19:

Paulette

Vraag 8:

entrepot du Congo

Vraag 20:

5

Vraag 9:

Sint Andries

Vraag 21:

rood

Vraag 10:

het aardige meisje

Vraag 22:

6.500

Vraag 11:

Ortelius

Vraag 23:

Eugène Colson

Vraag 12:

minder

Vraag 24:

stoutmoedig

Vraag 13:

10

Vraag 25:

Sally

Vraag 14:

Red Star Line

Vraag 26:

20

Vraag 15:

43

Vraag 27:

de gvlden spoor

Vraag 16:

flauw

Vraag 28:

H

Vraag 17:

fa

Vraag:29:

Léona Detiège

Vraag 18:

knots

Vraag 30:

5

Vragen 19 en 24 tellen niet mee!
Schiftingsvraag: Het ATV-schermgezicht Sjoert De Cremer deed de wandeling in 56 minuten en 27 seconden.

Geplande activiteiten Personeelskring:
23.11.2019:

Sinterklaasfeest Evonik

06.03.2020:

Optreden “De Bonanzas, a Tribute to the Sixties’ – Capenberg-Oxaco-Center

20+21.03.2020: Voorstelling ‘Wij Samen’ – EWT-theater
04.04.2020:

Voorstelling ‘Assisen 3’ – Theater Elckerlyc

31.05 en 05.06.2020: Jubileumshow van Jan Van Dycke – Elckerlyc theater

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

