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P.K. e-flash 09.12.2022  

 

Algemene Statutaire vergadering Personeelskring op 14 december 2022 om 17h00 

 

Op woensdag 14 december 2022 om 17h00 vindt de Algemene Statutaire vergadering plaats bij Evonik 

met volgende agendapunten: 

• Overzicht van de activiteiten in 2022 van de verschillende clubs/afdelingen 

• Voorlopig kasverslag 2022 

• Bedanking bestuur 2022 

• Evaluatie quiz en Sinterklaasfeest 2022 

• Situatie Oxeno.  Wat zijn de gevolgen voor de bestuursleden van Oxeno in 2023 en wat met het 

lidmaatschap van de Oxeno medewerkers? 

• Verkiezing van het nieuw dagelijks bestuur en de bestuursleden voor de periode 2023 

• Toekomstvisie Personeelskring met o.a. Sinterklaasfeest 2023 

• Verhoging ledenbijdrage 2023? 

• Evaluatie padelclub, squashclub (na gesprek met squashclub BASF) en de kaartersclub 

• Bespreking club- en afdelingsbudgetten voor 2023. (Goedkeuring na bespreking met directie) 

• Verderzetting ticketverkoop ANAC en Kinepolis? 

• Bespreking bijdrage verschillende sporten in 2023 

• Fietsevenement 2023 

• Dortmund 2023 

• Uitstappen (o.a. mijnen, stadswandeling, Zoo achter de schermen) 

• Samenwerking Personeelskring BASF 

• Varia 

 

Ieder lid van de Personeelskring is uitgenodigd op deze vergadering.  Om organisatorische redenen vragen 

wij om uw deelname op te geven aan steven.rochus@evonik.com en ilse.declerck@evonik.com 

 

 

MOOSE BAR XXL, editie 2023 

Sportpaleis Antwerpen 

 

De onvergetelijke, al een klein beetje 

legendarische en grootste après-ski party van het 

land komt terug naar het Sportpaleis. 

 

Zaterdag 11 februari 2023 wordt het Sportpaleis 

voor de vierde keer omgetoverd tot een bruisende 

après-skistube met top nationale en internationale 

artiesten en natuurlijk de ondertussen 

legendarische MOOSE BAR residents!  ‘Bij de vorige edities waren Kate Ryan, Willy Sommers, De Romeo’s, DJ 
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Paul Elstak, Cascada, Snollebollekes, Tobbee en onzen Anton aus Tirol-vriend DJ Òtzl weergaloos en die 

muzikale line-up wordt doorgetrokken bij de komende editie’, beloven de organisatoren. 

Herinner jij je de skiliften, 3 centrale bars op het middenplein, 150 lopende meter toog, de halve liters bier, 

de obers gekleed in authentieke lederhosen…?  De volgende keer wordt het nog wat ‘toller’, zotter en 

spectaculairder, maar zorgen de organisatoren zeker ook voor genoeg dansruimte, want daar draait het 

natuurlijk om ‘tanzen ja’!  Kortom, DE après-ski avond die je niet kan en mag missen!! 

Hier gaat weer ‘viel Spass gemacht’ worden! 

Wanneer:  Zaterdag, 11 februari 2023 om 19h30 

Waar:  Sportpaleis Antwerpen 

Tickets cat. 1:  34 euro/persoon voor P.K.-leden en 39 euro/persoon voor niet P.K.-leden i.p.v. 42,99 euro 

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

van de gekozen datum, het aantal personen (P.K.-leden en niet-P.K.-leden), naam en voornaam, 

afdeling/eenheid, personeelsnummer en je persoonlijk of Evonik-mailadres. 

Afsluiting: 20 december 2022 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 

 

CAVALLUNA – Secret of Eternity 

Sportpaleis Antwerpen 

Secret of Eternity dat is beeldschone paarden, 

eersteklas rijkunst en imposante scènes verpakt in 

een fantastisch verhaal.  In combinatie met de beste 

ruiters van Europa nemen de edele dieren 

toeschouwers van elke leeftijd in hun ban. 

 

 

Secret of Eternity vertelt een spannend verhaal: Mamey, de mooie dochter van een mysterieuze stam, trekt er 

op uit in Centraal-Amerika om de steen der eeuwigheid terug te brengen naar zijn plaats van oorsprong. 

Op haar reis ontmoet ze de boerenzoon Joaquim die niet weet dat hij op dezelfde missie is.  Het duo stort 

zich op de ruggen van hun paarden in een spannend avontuur.  Zullen zij slagen? 

Beleef de spectaculaire rijkunst tegen het decor van prachtige panorama’s, kleurrijke dorpen, romantische 

stranden, tropische bossen, indrukwekkende tempels en mythische culturen! 

Wanneer:  Zaterdag, 25 maart 2023 om 19h00 en zondag, 26 maart 2023 om 15.00 h 

Waar:  Sportpaleis Antwerpen 

Premium Seats: 69 euro/persoon voor P.K.-leden en 74 euro/persoon voor niet P.K.-leden 

Cat. 1 tickets:   59 euro/persoon voor P.K.-leden en 64 euro/persoon voor niet P.K.-leden 

Premium Seats (kinderen t.e.m. 10 jaar): 54 euro/kind P.K.-leden en 59 euro/kind niet P.K.-leden 

Cat. 1 tickets (kinderen t.e.m. 10 jaar): 44 euro/kind P.K.-leden en 49 euro/kind niet P.K.-leden 

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

van de gekozen datum, het aantal personen (P.K.-leden en niet-P.K.-leden), het aantal kinderen (P.K.-leden 

en niet P.K.-leden), naam en voornaam, afdeling/eenheid, personeelsnummer en je persoonlijk of  

Evonik-mailadres. 

Afsluiting: 24 februari 2023 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 
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Drie Dozijn Rode Rozen 

Fakkeltheater 

In 2023 is het exact 70 jaar geleden dat de eerste Vlaamse Televisie-

uitzending plaatsvond.  Iedereen die een televisietoestel bezat, zat samen 

met vrienden en buren gekluisterd aan de buis,  De hoofdbrok van de 

uitzending die avond was de opvoering van het toneelstuk ‘Drie Dozijn 

Rode Rozen’.  In deze versie van ‘Drie Dozijn Rode Rozen’ zijn we getuige 

van die eerste uitzending vanuit de TV studio’s van de NIR (nu de VRT).  

Bij de acteurs, waaronder de piepjonge Paula Semer, hangt spanning, het 

is hun eerste televisieoptreden ooit. 

 

Maar laat ons de komedie zèlf niet vergeten.  Een man laat per toeval 

bloemen voor zijn minnares aan zijn eigen vrouw bezorgen…  Het 

deurenstuk kan beginnen.  Vooral het nieuwe jasje errond maakt het tot 

een unieke versie van deze Italiaanse klassieker. 

Wanneer:  Zaterdag, 1 april 2023 om 20h00 

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

Tickets:  19 euro/persoon voor P.K.-leden en 24 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: 20 maart 2023 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 

 

Evanco Club Oprustgestelden en  

EAMV Motorclub Evonik 

Het Dennenhof 

 

Op 5 februari 2023 start het nieuwe werkjaar van 

Evanco Club Oprustgestelden met een feestelijke 

brunch in restaurant “Het Dennenhof” te Brasschaat.   

 

Bij deze gelegenheid worden de activiteiten voor 2023 voorgesteld. 

 

Voor de nieuwjaarsbrunch werd ook dit jaar voor de formule “All You Can Eat” gekozen 

• Voorgerechten buffet met warme en koude gerechten 

• Saladbar met diverse salades 

• Hoofdgerechten: vegetarisch, vlees en vis 

• Warme bijgerechten met verse groenten 

• Dessert buffet 

Van 13h00 tot 16h00 zijn bronwaters, frisdranken, huiswijnen en pils bier in de prijs begrepen 

Wanneer:  Zondag, 5 februari 2023 van 13h00 tot 17h00 

Waar:  Restaurant “Het Dennenhof”, Bredabaan 940, Brasschaat-Maria ter Heide  

Prijs all-in buffet (tot 16h00): 45 euro/persoon 

mailto:erna.versmissen@telenet.be


   

 

[internal] 

Inlichtingen en inschrijvingen:  johan.vanleene@hotmail.com – GSM 0478 267 893 

Betaling: op rekening Club Oprustgestelden BE23 4032 0757 2191 met vermelding “Brunch en  

aantal personen” 

Afsluiting van de inschrijvingen: 20 januari 2023 

 

Nog tickets te verkrijgen voor: 

 

Winterrevue – 7de editie 

Elckerlyc Theater 

Laatste oproep! 

 

De WINTERREVUE zal er terug staan in het 

komende seizoen en jawel… terug op z’n 

vertrouwde plek, in de gezelligste periode van 

het jaar! Stany Crets maakt een gloednieuwe 

revue, waarvan het thema uiteraard nog een groot geheim is.  ‘Special Guest’ voor deze 7de editie is Margriet 

Hermans.  We kennen haar van vele mooie Nederlandstalige nummers, onlangs viel ze nog op als winnaar van 

Radio 2 Zomerhit, maar ook met haar deelname aan ‘Liefde voor Muziek’. 

Wanneer:  Zaterdag, 7 januari 2023 om 15h00 en zaterdag, 7 januari 2023 om 20h00 

Waar:  Elckerlyc Theater, Frankrijklei 85/87, 2000 Antwerpen 

Tickets cat. 1:  41 euro/persoon voor P.K.-leden en 46 euro/persoon voor niet P.K.-leden i.p.v. 51 euro 

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

van de gekozen datum, 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 december 2022 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 

 

‘Vapeurs 4 – Op Safari’ 

Elckerlyc Theater 

 

‘Vapeurs 4 – Op Safari’ is het vierde deel in een 

reeks van succesvolle vriendinnenkomedies.  

Stap opnieuw mee in deze hilarische 

voorstelling rond alle overgangsproblemen 

waarmee de vrouwen te kampen hebben.  En 

geen nood, je hoeft de vorige belevenissen niet gezien te hebben om hiervan ten volle te kunnen genieten!  

Cast: Lulu Aertgeerts, Karin Jacobs en Anne Mie Gils. 

Wanneer:  Zaterdag, 4 februari 2023 om 20h30 en zondag, 12 februari 2023 om 15h00 

Waar:  Elckerlyc Theater, Frankrijklei 85/87, 2000 Antwerpen 

Tickets cat. 1:  24 euro/persoon voor P.K.-leden en 29 euro/persoon voor niet P.K.-leden i.p.v. 32,50 euro 

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

van de gekozen datum, 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 december 2022 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 
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ATV-Wandelrally 2022

De antwoorden van de ATV-wandelrally zijn als volgt: 

1. penta (tapen) 

2. ten minste 4 en 4 of meer 

3. 31 (57-26) 

4. bonk 

5. ‘water’ en ‘op water’ 

6. 64 velden 

7. Birnzweig – Echt 

8. 5783 (5761+22) 

9.  Machsike Hadass   20. Cialasteegje 

10. (C.) Plantinvs    21. Marie (Curie) 

11. gereisd     22. deze beesjes 

12. Brussel     23. 75 jaar (1899-1974) 

13. Brusselsepoort    24. gezeever 

14. Schmidt van Gelder   25. Huys genaemt St. Michiel 

15. wondere (pluim)   26. 19de eeuw 

16. kinderarbeid    27. dolfijn 

17. rechtervoet    28. rechterhand 

18. kinkhoestbacterie   29. 20 km 

19. LINKERHAND    30. 29 

Antwoord schiftingsvraag: 

Bieke wandelde het traject in 56 min. en 47 sec. af 

 

    

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 en Dirk Huybrechts     

(OX-eenheid), dirk.huybrechts@evonik.com 

 

 

Geplande activiteiten:: 

*  14 mei 2023:  Opendeurdag Evonik 

*  4 juni 2023:  Scala en Kolacny Brothers: eerste concert in Vlaanderen van de tournee ‘GLOAMING’ 

 

 

 

 

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

file:///C:/Users/I0376/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3I8IUO8Y/steven.rochus@evonik.com
mailto:dirk.huybrechts@evonik.com

