
   

P.K. e-flash 09.05.2022  
 
Wijziging bestuur Personeelskring 
 

Tijdens de Statutaire Algemene Vergadering van de 
Personeelskring van 15 maart 2022 werd een nieuw 
bestuur van de Personeelskring samengesteld.  In de statuten 
wordt bepaald dat pensionering een einde maakt aan de 
uitoefening van een functie binnen het dagelijkse bestuur.   
Daarom werd door Ronny De  Mulder  - na vele jaren van 
onverdroten inzet voor de Personeelskring - de fakkel van het 
voorzitterschap doorgegeven aan Steven Rochus (AC-MC-

eenheid).  Ronny blijft zeker nog actief verbonden met de Personeelskring als bestuurslid.  Steven Rochus die 
de voorbije jaren het secretariaat voor zijn rekening nam, draagt deze functie over aan Ilse De Clerck 
(Communicatie).  Ook in de onderafdelingen kon de Personeelskring een aantal nieuwe bestuursleden 
verwelkomen.  Hartelijk dank aan Ronny en welkom aan de nieuwe bestuursleden.  Iedereen veel succes 
toegewenst!  

Dagelijks bestuur 
*  Erevoorzitter: Ivan Pelgrims (Afgevaardigd Bestuurder), ivan.pelgrims@evonik.com 
*  Voorzitter: Steven Rochus (AC/MC-eenheid), steven.rochus@evonik.com 
*  Ondervoorzitter: Danny Erreweyaert (Communicatie), danny.erreweyaert@evonik.com 
*  Secretaris: Ilse de Clerck (Communicatie), ilse.declerck@evonik.com 

Bestuursleden 
Activiteiten en tickets Anac en Metropolis 
Steven Rochus (AC/MC-eenheid), steven.rochus@evonik.com 
Dirk Huybrechts (OX-eenheid), dirk.huybrechts@evonik.com 
Joris Jennes (OX-eenheid), joris.jennes@evonik.com 
Club oprustgestelden 
Johan Van Leene, johan.vanleene@hotmail.com 
Emile De Bekker, emile.de.bekker@skynet.be 
Simone Huybrechts, simone.dechamps@telenet.be 
Willy Vaassen, vaassen.willy@telenet.be 
Cultuur 
Erna Versmissen, erna.versmissen@telenet.be 
Kaartersclub 
Wim Mellaerts (OX-eenheid), wim.mellaerts@evonik.com 
Dirk Huybrechts (OX-eenheid), dirk.huybrechts@evonik.com 
Motorclub 
Nick Vanmeldert (FK-Opzakking), nick.vanmeldert@evonik.com 
Rudy Oudermans (Constructiebureau), rudy.oudermans@evonik.com 
Kurt Roskams (ME-Verzending), kurt.roskams@evonik.com 
Marc Wouters (AO-eenheid), marc.wouters@evonik.com 



   

Padelclub 
Sani Janosevic (OX-eenheid), sani.janosevic@evonik.com 
Sinterklaasfeest 
Steven Rochus (AC/MC-eenheid), steven.rochus@evonik.com 
Ronny De Mulder, rdemulder@telenet.be 
Johan Van Leene, johan.vanleene@hotmail.be 
Squash 
Mario Balemans (Technical Services), mario.balemans@evonik.com 

 

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!) 
 



   

Oost West Thuis Best 
Fakkeltheater 
 

Jean en Jenny De Bie knijpen er steevast met het voorjaar voor enkele 
weken tussenuit. Tot voor kort steeds naar dezelfde plek, het door 
Jean zo geliefde Spaanse Calpe. 

Vorig jaar echter zijn ze, door een vervelend virus, in eigen land 
moeten blijven. Deze ‘staycation’ is Jenny zodanig goed bevallen dat 
ze dit jaar een wandelvakantie geboekt heeft bij ‘De Molse Meren’. Dit 
uiteraard zeer tegen de zin van Jean, maar Jenny’s wil is wet! 

Als op de dag van vertrek de huisvriend Alex nog snel even 
binnenspringt ziet Jean een kans om dit vertrek enigszins uit te 
stellen. Alex is echter niet van plan lang te blijven, zijn minnares 
wacht hem op in de auto. Jenny mag haar zeker niet tegen het lijf 
lopen want zij is de beste vriendin van Rita, de vrouw van Alex. 

Als dit door omstandigheden toch gebeurt, gaan de poppen aan het dansen en moeten beide boezem-
vrienden zich in duizend bochten wringen om zich uit deze situatie te redden. Maar of hen dat lukt? 

‘Oost West, thuis best’ is een situatiekomedie pur-sang. Boordevol misverstanden, volgehouden leugens en 
heerlijk herkenbare personages. 

Regie en Auteur: Jeroen Maes 
Cast: Carry Goossens, Danni Heylen, Bart Van Avermaet, Lynn Van den Broeck en Ann De Winne  

Wanneer:  Zaterdag, 16 juli 2022 om 20h00 (avondvoorstelling) 
                Zondag, 24 juli 2022 om 15h00 (namiddagvoorstelling) 
Waar:  Fakkeltheater, Hoogstraat 12, 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:  14 juni 2022 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn 
 

  

 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: 12 augustus 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 

 
 
 



   

 
Jaarlijkse 5-daagse reis naar de Elzas 
Club Oprustgestelden 
Maandag 19 september t.e.m. 23 september2022  
Opstapplaatsen:  
06h30 :  Achter Carrefour-Schoten                 
06h45 :  Boterlaarbaan-Sterckshoflei 
07h00 :  Vogelzanglaan, achteraan Antwerp Expo                       

Programma : 
Dag 1:  Vertrek naar Courrière (koffie en koek) via Nancy (lunch) en Route des Crêtes naar hotel 
Dag 2:  Bezoek Eguisheim en route du vin naar Colmar, na de lunch vrije namiddag in de stad 
Dag 3:  Bezoek kasteel ‘Haut Koenigsbourg’, na de lunch Riquewihr en bezoek aan wijnkelder met degustatie 
Dag 4:  Mulhouse met ‘Musée National de l’Automobile’, na de lunch vrije namiddag in de stad 
Dag 5:  Straatsburg ‘La petite France’ en boottocht, na de lunch terug naar Antwerpen met onderweg een 
            broodmaaltijd 
Prijs:    Leden: 520 euro/persoon en niet-leden: 540 euro/persoon.  Singletoeslag: 70 euro. 
           Inbegrepen:  verblijf, ontbijten, lunchen, avondmalen, geleide bezoeken en vervoer 
           Niet inbegrepen: activiteiten in de vrije namiddagen en de dranken  
           Voorschot van 250 euro te betalen voor 15 mei 2022 
           Saldo te betalen voor 1 augustus 2022 
Inschrijven: ten laatste op 15 mei 2022 bij Johan.vanleene@hotmail.com, GSM 0478 267 893 
Betaling op rekening van club Oprustgestelden met vermelding van de opstapplaats + 5-daagse Elzas en 
aantal personen.       

 
 
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 18 november 2022 (SPA‐bedrijven) 

Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6, 2180 Ekeren 

 

Hou deze data alvast vrij! 

Meer info volgt nog. 

 

 
 
Geplande activiteit Personeelskring: 
*  19 november 2022:  Night of The Proms – Sportpaleis 

*  26 november 2022: Sinterklaasfeest Evonik 

 

 

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


