ONZE LIEVE VROUWELYCEUM BREDA RENT VOOR MUZIEKIDS!
Middelbare school het OLV in Breda zette zich in de OLV-week van 11 oktober 2021 in voor Muziekids. Met
een sponsorloop en een Muziekids ochtend gingen alle brugklassers gráág in de actiestand.

“We zijn bij het OLV enorm trots op onze leerlingen!”
Theo Voncken, OLV afdelingsleider brugklas
Ieder jaar steunt het OLV een goed doel. Dit keer was het leukste muzikale goede doel van Nederland de
geluksvogel: MUZIEKIDS!
Maandag 11 oktober was Muziekids ochtend bij het OLV.
Alle eerstejaars zetten hun beste beentje voor, letterlijk en figuurlijk.
De dag begon met -hoe kan het ook anders- muziek. Alle brugklassers hadden zich verzameld in de aula van
de school. Op de klanken van Mart Hoogkamers 'Ik ga zwemmen...' hadden de muziekdocenten een eigen
tekst gemaakt. Alle scholieren gingen 'aan' en meteen was iedereen goed wakker.
Na een korte introductiefilmpje over Muziekids en een praatje van Breda vrijwilliger Koert Hommel over
waarom muziek met Muziekids zo belangrijk is voor kinderen en jongeren die ziek zijn en in het ziekenhuis
liggen verspreidde iedereen zich over de eerste verdieping van het OLV gebouw.
Op het programma:
• knutselen voor Muziekids
• interviewen van Koert
• sponsorloop rondom de vijver in het voor de school gelegen park
Knutselen voor Muziekids
Een fraai kunstwerk voor Muziekids, om daarmee stil te staan bij alle kinderen en jongeren die ziek zijn en in
het ziekenhuis moeten zijn. Dat was het doel van deze activiteit. Uiteindelijk moest er een Muziekids popup museum/expositie ontstaan in de school, met informatie over het goede doel. Een ideale manier om de
leerlingen te leren over wat Muziekids is en doet én lekker met knutselspullen aan de slag te gaan. Het
eindresultaat? Fraaie lampjes, om een lichtje te laten branden voor iedereen die ziek is en het nodig heeft.
Interviewen van Muziekids
In groepjes van 3 à 4 leerlingen werd Koert geïnterviewd, nadat iedereen de koppen bij elkaar had gestoken
om slimme vragen te bedenken. “Waarom kiezen jullie voor muziek in het ziekenhuis?” “Hoe is Muziekids
ooit begonnen?” “Op hoeveel plekken is Muziekids al actief?” Deze en vele andere vragen werden door de
razende OLV reporters op Koert afgevuurd. Goed gedaan, jongens en meiden!
Rennen rond de vijver!
In twee grote groepen, eentje 's ochtends en eentje 's middags, vlogen de leerlingen (soms bijna letterlijk!)
rond de vijver van het voor de school gelegen Wilhelminapark. Echt, iedereen was supergemotiveerd om
zoveel mogelijk rondjes te rennen als tegenprestatie voor iedereen die (vooraf) had gesponsord. Natuurlijk
onder luide aanmoediging van verschillende OLV docenten! Iedere ronde was 900 meter. Het record? Er
waren scholieren bij die 12 rondjes renden, in zo'n drie kwartier! Gelukkig was er onderweg ook nog tijd
voor een raketijsje, dat zorgde voor verkoeling.
“Ik heb nog nooit zóveel rondestempels gezet in zó'n korte tijd”
Muziekids Breda Vrijwilliger Koert
Moe, maar zeker voldaan, was het rond 15:00 uur tijd voor afsluiting van deze Muziekids dag op het OLV.

EN TOEN...TIJD VOOR HET OLV CIRCUS!
Maar...de dag kreeg later die week, op donderdag 14 oktober, nog een staartje. Of zeg maar gerust, STAART.
Donderdag...circus dag op het OLV.
's Middags werd er in kleinere groepen druk geoefend op verschillende circusacts; van jongleren tot éénwieler-fietsen en van balanceren op een koord tot gooien met diabolo's. Rond 18:45uur stroomde de aula
vol met ouders en medewerkers voor een superleuke OLV circusvoorstelling.
Aan het eind van de voorstelling vroeg OLV afdelingsleider brugklas Theo Voncken Koert van Muziekids,
samen met 11 OLV'ers, in de circuspiste. Iedereen hield –best wel geheimzinnig- een gelamineerd A4'tje in
z'n handen, met daarop een getal. Na flink wat hilariteit en gehussel stond iedereen in de goede volgorde
op een rij en werden de A4'tjes omgedraaid met daarop het eindbedrag van de sponsorloop.

€6.429, 53
Wát een fantastisch bedrag!!

“Het klikte gewoon ontzettend goed tussen OLV en Muziekids. Met Muziekids hebben we een goed
doel dat echt ontzettend goed matcht met onze leerlingen. Het staat dicht bij ze, ze zien écht het
belang van afleiding en ontspanning met muziek, zeker wanneer je ziek bent en in het ziekenhuis
moet blijven of er behandeld wordt. Onze OLV'ers hebben echt heel erg hun best gedaan en het
eindbedrag verrast ook ons als medewerkers enorm. Zoveel, dat hebben we nog niet eerder
meegemaakt”.
Theo Voncken, Saskia Wilms, OLV
OLV, leerlingen, Theo, Saskia, alle mentoren die hebben begeleid én alle sponsors: enorm bedankt!
We gaan het geld, samen met andere donaties, goed besteden aan een nieuwe muziektrolley.
Het liefst zetten we die binnenkort in jullie eigen Bredase Amphia ziekenhuis!

Ook met je school in actie voor Muziekids? Mail op breda@muziekids.nl t.a.v. Koert Hommel

