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KA Pitzemburg (Mechelen) organiseert een winterhappening ‘Pitzemburg for Life’ ten
voordele van ‘Barts Weg vzw’, donderdag 18 december van 18u tot 24u, speelplaats
KA Pitzemburg

KA PITZEMBURG ORGANISEERT WINTERHAPPENING
‘PITZEMBURG FOR LIFE’
Het Koninklijk Atheneum Pitzemburg organiseert voor de vijfde keer
Pitzemburg for life. “De opbrengst is ook dit jaar ten voordele van
wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Meer specifiek het onderzoek naar
sarcomen”, zegt Jeroen Van der Auwera, directeur van KA Pitzemburg.
Pitzemburg for life gaat door op donderdag 18 december van 18u tot 24u op de
speelplaats van KA Pitzemburg. Er zijn liveoptredens van o.a. Nina Finse, The
Hindu Needle Trick en Bash Blues. Verder is er een sfeervol verwarmde bar
met hapjes en drankjes. De inkom bedraagt 5 euro. Toegangskaarten zijn te
koop via het economaat van de school, tel: 015 20 21 13.
De opbrengst van de winterhappening “Pitzemburg
kankeronderzoek. Dit verloopt via ‘Barts Weg vzw’.
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“Bart Verbeeck overleed aan het Ewing-sarcoom, een type botkanker dat vooral
voorkomt bij jonge kinderen en adolescenten. De moeder van Bart is
secretariaatsmedewerkster op onze school. “Aangezien Music for Life ook dit jaar de
keuze van het goede doel vrij laat, hebben wij besloten het ingezamelde geld via de
Barts Weg vzw te laten verlopen en daarmee onze secretariaatsmedewerkster een
hart onder de riem te steken”, zegt Steven Van der Taelen, initiatiefnemer van
‘Pitzemburg for life’.
Ben je die avond verhinderd en wil je “Barts Weg vzw” toch steunen, dan kan je een
bijdrage overmaken op rek.nr. BE41001602382810 met vermelding “Pitzemburg for
Life”

Als lid van het internationale UNESCO-netwerk voor scholen organiseert KA
Pitzemburg elk jaar acties ten voordele van de millenniumdoelstellingen.
Voor meer informatie:
Jeroen Van der Auwera, directeur van KA Pitzemburg, tel: 015 20 21 13
KA Pitzemburg is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Erik
Ruts.

