Persbericht
12.04.2016

Atheneum Hof van Riemen (Frans Coeckelbergstraat 22 in Heist-op-den-Berg)
organiseert op zaterdag 23 april fietstochten van 7 km t.e.m. 55 km. Doe mee!

DE RONDE VAN HET ATHENEUM
Zaterdag 23 april 2016 organiseren de leerlingen van het zevende leerjaar
kantooradministratie en gegevensbeheer van Atheneum Hof van Riemen een
fietstocht. Het evenement vindt plaats van 8.30 u. tot 16 u. Er is ook leuke
randanimatie zoals een tombola, fotozoektocht, kindergrime, bungeerun,
springkasteel, enzovoort. De inschrijving bedraagt € 4 per persoon en is gratis
voor kinderen tot 14 jaar. Inschrijven kan ook vooraf gebeuren. Als u inschrijft,
neemt u deel aan een tombola waaraan mooie prijzen zijn verbonden, zoals een
dameshorloge en een city-trip.
Op zaterdag 23 april 2016 organiseren we een fietstocht met verschillende routes:
een route van 7 km met fotozoektocht, een route van 20 km, 35 km en 55 km. De
inschrijving bedraagt € 4 per persoon en is gratis voor kinderen tot 14 jaar.
Inschrijven kan ook vooraf gebeuren. Als u inschrijft, neemt u deel aan een tombola
waaraan schitterende hoofdprijzen zijn verbonden, zoals een dameshorloge en een
citytrip.
Er zijn tal van randanimaties voorzien, zowel binnen als buiten. Hongerige maagjes
kunnen gevuld worden met balletjes met krieken. Kindjes kunnen zich bij de
kindergrime laten omtoveren in een mooie vlinder of een stoere beer. Voor de grotere
kinderen hebben we een bungeerun voorzien en voor de kleintjes is er een Nemospringkasteel. Wie graag PlayStation speelt, kan deelnemen aan een FIFA-tornooi,
waarmee je mooie prijzen kan winnen. De inschrijving voor dit tornooi bedraagt € 15.
Onze sponsoring heeft ons de nodige financiën opgeleverd en de materiële bijdrage
van een aantal bedrijven konden we gebruiken als tombolaprijzen. Er is bijvoorbeeld
een horloge te winnen, maar ook kleinere attenties zoals snoepzakjes, T-shirts, een
ring, twee laptoptassen en een aantal waardebonnen zijn zeker de moeite waard.

Journalisten die meer informatie wensen kunnen contact opnemen met:
Helga Bequet, Viviane Huyskens en Zara Van Damme
GIP-begeleidsters 7 kantooradministratie en gegevensbeheer
Geert Van Noten, Directeur Atheneum Hof van Riemen
Atheneum Hof Van Riemen, Frans Coeckelbergsstraat 22, 2220 Heist-op-den-Berg,
Tel: 015 24 18 45 , Fax: 015 24 12 13 , E-mail: kta.heist-op-den-berg@g-o.be
Atheneum Hof van Riemen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5.500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen één 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 Geert
Van Hoof.

