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Zaterdag 3 december nemen 32 medewerkers van Busleyden atheneum deel aan
Urban Trail in Mechelen. Het parcours loopt over een van de vijf campussen van het
atheneum: campus Pitzemburg, Bruul 129. Op die campus zullen alle BA-supporters
verzamelen. De vijfde wave met de BA-lopers begint om 21 uur.

BUSLEYDEN ATHENEUM DOET MEE AAN URBAN TRAIL
Zaterdag 3 december nemen 32 lopers van het Busleyden Atheneum deel aan
Urban Trail te Mechelen. Het parcours loopt voor het eerst door een van de BAcampussen: het historische kader van de commanderij van campus
Pitzemburg. “Het belooft een gezellige zaterdagavond te worden. Op de
speelplaats van campus Pitzemburg verzamelen alle BA-supporters om hun
collega’s aan te moedigen. Muziek, drankjes en hapjes zorgen voor een
aangename sfeer”, zegt Katie Steemans, directielid van Busleyden Atheneum.
Het Busleyden Atheneum steunt als Mechelse school het initiatief van de Urban Trail
2016. Naast de 32 personeelsleden en sympathisanten die zaterdagavond hun
loopschoenen aantrekken om het 10 kilometer lange parcours af te werken, zullen
nog veel meer collega's hen komen aanmoedigen op campus Pitzemburg.
Het initiatief kwam van Koen Delahaye, leerkracht wetenschappen op campus
Pitzemburg. Algauw sloten diverse collega's van de vier andere campussen zich bij
zijn initiatief aan.
Het directieteam van Busleyden Atheneum steunt het initiatief met drank en muziek.
"We promoten hiermee het principe van een gezonde geest in een gezond lichaam”,
zegt Katie Steemans, directielid van het Busleyden Atheneum. "De Urban Trail is
hiertoe een ideale gelegenheid. Aan deze loopwedstrijd kan iedereen deelnemen.
Voor wie de drempel toch nog te hoog is, is er de gelegenheid te participeren als
supporter. We hopen dat dit initiatief de komende jaren zal uitgroeien tot heuse BAhardloopwaves. De Urban Trail start om 20 uur, de vijfde wave met de BA-lopers
begint om 21 uur. Het belooft alvast een gezellige zaterdagavond te worden.”
Campus Pitzemburg van Busleyden Atheneum is opgenomen in het parcours van de
Urban Trail. “Het historische gebouw van de commanderij van Pitzemburg dateert uit
de middeleeuwen en geeft de lopers een voorproefje van het historisch erfgoed dat
Mechelen rijk is.”
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katie Steemans,
tel 0479 36 69 29
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.

