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Busleyden Atheneum organiseert in de maand december veel activiteiten, waaronder
de winterhappening ‘Pitzemburg for Life’ op donderdag 19 december, om geld in te
zamelen voor goede doelen.

"Elk jaar tijdens de maand december steunt Busleyden Atheneum goede
doelen in het kader van 'De Warmste Week' met 'Pitzemburg for Life' als
orgelpunt. Op donderdag 19 december is er opnieuw de jaarlijkse warme
winterhappening met sterke muziekoptredens en veel sfeer. Iedereen is van
harte welkom!” zegt Steven van der Taelen, organisator van het grootse
evenement. De inkom bedraagt 5,00 euro. 'Place to be' is de speelplaats van
GO! BA campus Pitzemburg, Bruul 129 in Mechelen.
Op donderdag 19 december vindt van 18.00u t.e.m. 24.00u de 10de editie van onze
jaarlijkse winterhappening "Pitzemburg for Life" plaats. Dit sfeervol, warm, lekker
en gezellig evenement vindt plaats op de speelplaats van GO! BA campus
Pitzemburg, Bruul 129 in Mechelen.
“Drankjes, hapjes en liveoptredens. Dit jaar treden drie bands op: 'Coverband No
Excuse', 'M-City Ramblers' en 'Alone In The Fridge'. Ze doen dit kosteloos zodat alle
opbrengst opnieuw naar Barts Weg vwz kan gaan. We zijn daar superblij mee!”, zegt
Steven van der Taelen.
“Solidariteit dragen wij als UNESCO-school hoog in het vaandel. Geld inzamelen
voor goede doelen past hier in. Dat het ingezamelde geld via Barts Weg vzw ten
goede komt van wetenschappelijk onderzoek naar sarcoomkanker stemt dan
weer volledig overeen met één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties: SDG 3, bevorderen van ‘goede gezondheid en welzijn’. Met
Pitzemburg for Life steunen we dus niet alleen 'De Warmste Week', maar
onderstrepen we ook waar we als UNESCO-school voor staan.”, zegt Jeroen
Van der Auwera, directeur van GO! Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg.
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.

