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Busleyden atheneum organiseert in de maand december vele activiteiten, waaronder de
winterhappening ‘Pitz for Life’ op donderdag 22 december, om geld in te zamelen voor vijf
goede doelen.

BUSLEYDEN ATHENEUM OMHELST MUSIC FOR LIFE
Met een batterij aan initiatieven steunt Busleyden Atheneum goede doelen in het kader
van Music For Life. “Op donderdag 22 december is er de jaarlijkse winterhappening
‘Pitz for Life’ met sterke muziekoptredens en veel sfeer. Maar je kan jezelf ook
verwennen met een professionele haarbrushing of manicure. En we zingen dit jaar ook
winterliederen in het stadscentrum”, zegt Stefaan Croonen, directielid van Busleyden
Atheneum. “En uiteraard verkopen we allerlei lekkers gaande van wafels tot verse
muntthee.” De opbrengst wordt verdeeld over vijf goede doelen: Mobile School vzw,
Barts weg vzw, Unicef, Make a Wish vzw en Huize Eyckerheide vzw.
De leerlingen en medewerkers van Busleyden Atheneum tonen ook dit jaar weer hun groot hart. Op
elke campus van Busleyden Atheneum staat wel iets op het programma om een goed doel via Music
for Life te steunen.
Wintersfeer op BA-campus Pitzemburg met ‘Pitz for Life!’ – 22/12 – Bruul 129
Donderdag 22/12 organiseert BA-campus Pitzemburg "Pitz for Life". Een jaarlijks terugkerende
winterhappening ten voordele van “Barts Weg vzw”. De volgende bands staan op het podium: Brend,
Tom Kestens, De KeaVers en TOLK. Iedereen is welkom vanaf 18u00 tot 24u00. De inkom bedraagt 5
euro. Op alle BA-campussen kun je steunkaarten voor dit evenement kopen.
Verzorging & verwennerij op BA-campus Stassart – 29/11, 01/12 en 14/12 – Wollemarkt 36
Op 29/11 verwennen de leerlingen van 3 en 4 Haarzorg je met een professionele brushing en op
01/12 geven ze je een deugddoende handverzorging of lakken je nagels en dit alles aan 5 euro. Op
08/12 en 13/12 bieden de leerlingen van het tweede jaar Hotel bakkerij Slagerij je verse muntthee en
zelfgebakken wafels te koop aan tijdens de middagpauze. Op 14/12 zingen de leerlingen van 1 B
winterliedjes in het stadscentrum en verkopen ze zelfgemaakte sleutelhangers en
kerstboomversiering. Doorlopend verkopen de leerlingen GO! pinguïns. De opbrengst is voor Unicef.
Liedjes aanvragen tijdens playlist Month op BA-campus Zandpoort – dec. – Zandpoortvest 9a
Op BA-campus Zandpoort is het playlist Month. Gedurende de maand december kun je je favoriete
muzieknummer aanvragen aan 0,50 euro per lied. Een DJ speelt de gekozen muziek tijdens de
middagpauze af. Daarnaast organiseren de leerlingen een wafelenbak en verkopen ze GO! pinguïns.
De opbrengst gaat naar "Huize Eyckerheide vzw".
Wintermarkt
op
Campus
Botaniek
–
22/12
–
Augustijnenstraat
92
Campus Botaniek verkoopt steunkaarten voor Mobile School vzw. Met deze kaart heb je gratis entree
op ‘Pitz for Life’. Verder kun je op 22/12 van 16u30 tot 19u30 naar de Wintermarkt in de polyvalente
zaal waar leerlingen zelfgemaakte kerstartikelen en hapjes verkopen voor het goede doel.
Campus Caputsteen verkoopt wenskaarten, lekkernijen en hebbedingen – Caputsteenstraat 51
Op BA-campus Caputsteen zijn er workshops waar je allerlei lekkernijen en hebbedingetjes kunt
kopen ten voordele van Make a Wish. De leerlingen hebben zich verdiept in diverse goede doelen en
besloten om dit jaar de hartenwensen van kinderen tussen 3 en 18 jaar met levensbedreigende
ziektes mee te sponsoren.
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.500 cursisten
avondonderwijs en 35 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 Geert
Van Hoof.

