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Campus Hof van Riemen organiseert campusevent ‘There's no business like
showbusiness’ in de schouwburg van CC Zwaneberg, zaterdag 21 maart,
namiddagvoorstelling om 15 uur en avondvoorstelling om 19.30 uur.

SPETTERENDE SHOW VAN CAMPUS HOF VAN RIEMEN
VOL 'GLITTER AND GLAMOUR'
“Een show vol glamour en glitter. Dat is ‘There's no business like
showbusiness'”, zegt Jan Reymenants, algemeen coördinator van het
campusevent. “Opnieuw werken leerlingen en leerkrachten van verschillende
vakken, klassen, studierichtingen en onderwijsniveaus samen aan één project.
‘Samen Creëren’ is dan ook een kernbegrip dat de werking van campus Hof
Van Riemen typeert.”
Er zijn zaterdag 21 maart twee voorstellingen voorzien om 15 uur en 19.30 uur,
CC Zwaneberg, Cultuurplein te 2220 Heist-op-den-Berg. Tickets kan u bestellen
en/of afhalen op de dienst Boekhouding van de campus, Frans
Coeckelbergsstraat 15 of via 015 23 74 20.
Campus Hof van Riemen bestaat uit een kinderdagverblijf, kleuterschool, lagere
school, atheneum en een centrum voor deeltijds onderwijs.
Alle afdelingen hebben meegewerkt aan een voorstelling bestaande uit eigen
scenario’s, choreografieën en zelfgebouwde decors, een live campuskoor en een
eigen campusorkest.
“Die synergie tussen jong en oud, tussen leerling en leraar, tussen zogenaamde
denkers en doeners… die brengen we op
het podium tot uiting. Het is fantastisch om
zien dat jongeren binnen een schoolse
context zo ongebreideld hun talenten
aanboren en het beste uit zichzelf halen
om er samen een prachtige show van te
maken”.
“There's no business like showbusiness’ is
een wervelende show waar al onze
leerlingen en personeelsleden alsook
diverse
sponsors
aan
hebben
bijgedragen.”
Iedereen kan iets en samen kunnen we
alles. Dat is al lang het motto van campus
Hof van Riemen. Geregeld wordt er
tussen de verschillende afdelingen op de
campus samengewerkt. Bijvoorbeeld in
projecten waar leerlingen uit het deeltijds
onderwijs hun werkhuis openstellen voor

de kleuters van de basisschool. Of wanneer leerlingen van de basisschool en
atheneum de handen ineen slaan voor een activiteit. Maar zelden is het zo alles en
iedereen omvattend als tijdens deze show.
“Onze campus biedt een compleet aanbod. Hierdoor kunnen we de leerlingen verder
laten kijken dan hun eigen studiekringetje of leefwereldje. Er zijn voor elkaar, met
iedereen kunnen samenwerken en waardering opbrengen voor een ieder zijn
kwaliteiten vinden wij belangrijk. Kortom, samen creëren is hier een sleutelwoord.”
Tickets kan u bestellen en/of afhalen op de boekhoudkundige cel van de campus,
Frans Coeckelbergsstraat 15 of via 015 23 74 20.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, Jan Reymenants, algemeen
coördinator campusevent, tel: 015 24 17 23.
CDO Heist is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.432 leerlingen, 5500 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 Erik Ruts.

