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Voor het eerst zal de opbrengst van het Glazenhuis gaan naar twee ver-
schillende goede doelen, namelijk Stichting Muco & Friends voor taaislijm-
ziekte en Stichting MS Research voor MS. Het leek ons een goed idee om 
de opzet te veranderen, dus wordt de eindopbrengst opgesplitst. Wij ho-
pen samen met jullie voor beide goede doelen een mooi bedrag op te 
halen!

WAT IS TAAISLIJMZIEKTE? 
Cystic Fibrosis (CF, hierna taaislijmziekte genoemd) is een ongeneeslijke, 
erfelijke aandoening. Bij mensen met taaislijmziekte is het slijm door een 
genetische afwijking uitzonderlijk taai. Het kan daardoor zijn functies on-
voldoende vervullen, met als gevolg dat organen zoals de longen, alvlees-
klier en lever steeds slechter gaan functioneren. De gemiddelde levensver-
wachting van iemand met de taaislijmziekte is rond de 40 jaar. 

WAT IS MS?
Multiple Sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat 
er iets mis is in het afweersysteem, wordt de bescherm- en isolatielaag om 
de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor kunnen plotseling ver-
lammings- en uitvalsverschijnselen optreden. Deze beschermlaag zorgt 
ervoor dat prikkels van en naar de hersenen snel en efficiënt doorgegeven 
worden. Er zijn medicijnen om de ziekte af te remmen, maar genezende 
middelen bestaan (nog) niet. 

VRIJDAG 1  NOVEMBER 2019
Activiteit Van Tot
Basisschool (tijdstip volgt)

Sluiten van het glazenhuis 19:00
DJ Piet 19:00 21:00
Catweazle & AM-64-50 21:00 00:30
DJ Piet 00:30 02:00
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BASISSCHOOL SINT THERESIA
Basisschool Sint Theresia gaat ook dit jaar weer een steentje bijdragen. Ze 
gaan een sponsorloop houden voor het goede doel. Tijden hiervoor wor-
den later bekend gemaakt. Als je de kinderen wil aanmoedigen ben je van 
harte welkom. 

OPENING GLAZEN HUIS
Om 19:00u is dan het moment aangebroken dat de DJ’s het Glazenhuis 
zullen betreden. De DJ’s worden 48 uur lang, zonder eten, opgesloten in 
dit huis. Je vindt het Glazenhuis in Café Wieggers te Mariënvelde. 

Vanaf dit moment kan er ook gedoneerd worden in de speciale brieven-
bus die bij het Glazenhuis aanwezig is. Van elke consumptie die tijdens dit 
weekend genuttigd wordt, zal een percentage afgedragen worden aan de 
goede doelen.

De verrichtingen van de DJ’s zullen live te volgen zijn via de radio op 
88.40 fm

CATWEAZLE & AM-64-50
Catweazle is de nieuwe rock-cover band uit Zieuwent. De ervaren en ge-
louterde muzikanten Tom Holkenborg (gitaar-zang), Carlo van den Putte 
(bas-zang), Eugene Rouwhorst (zang) en Stef Hoitink (drums) hebben el-
kaar in het voorjaar 2017 gevonden. Na de try-out op Koningsdag is het 
repertoire uitgebreid tot een avondvullend rock-cover programma. 

AM-64-50 is een band uit Zieuwent en Marienvelde, waarin de muziekan-
ten menig jaar geleden elkaar al vonden. Dit bevalt zo goed, dat de band 
nog steeds een stevig fundament heeft. AM-64-50 ging tot een aantal 
jaren door het leven als ‘Contant Sorrow’. Als eerbetoon aan hun ouwe, 
trouwe vierwieler, die hen altijd van en naar optredens bracht is de nieu-
we naam geworden: AM-64-50. Zo stond het busje namelijk bekend bij de 
belastingdienst. AM-64-50 bestaat uit: Wynand Karnebeek (drums), Tom 
Holkenborg (gitaar), Carlo van den Putte (bas/zang) en Jolanda van en Put-
te (zang). 
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ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019

Activiteit Van Tot 
Auto’s wassen 10:00 15:00
Flessenactie 10:00 15:00
Kruisjassen 13:00 18:00
Peer Tof Theater (schminken) 13:30 15:30
XXL Bingo 15:00 17:00
Eind veiling 20:00 21:30
Duckweed 21:30 00:30

AUTO’S WASSEN / FLESSENACTIE
Stichting ‘Geen Gedoe’ gaat dit jaar weer auto’s wassen. Is jouw auto toe 
aan een wasbeurt? Kom dan naar het Kerkplein om je auto van een goede 
wasbeurt te voorzien. Het enige wat je hoeft te doen is de auto er neer 
zetten en een eigen bijdrage te geven voor het goede doel. Tevens kun je 
jou lege flessen en/of kratten bier inleveren bij het auto’s wassen.

KRUISJASSEN
Zaterdagmiddag van 13:00 uur tot 18:00 uur is het mogelijk om samen met 
‘ow moat’ te gaan kruisjassen in zaal Wieggers. Iedereen is welkom! 
Mocht je zin hebben om weer eens lekker een aantal marsjes te kaarten, 
wees welkom in zaal Wieggers en geniet tijdens het kaarten van een heer-
lijk drankje. De kosten zijn € 4,- per persoon. Vooraf opgeven is niet nodig. 
Voor de beste kaarters zijn uiteraard mooie prijzen beschikbaar gesteld, 
maar dit geld ook voor de loterij. Lootjes kosten €0,50 cent per stuk of 12 
stuks voor €5-.

DJ PIET
Dj Piet is al jaren een bekende in de Achterhoek en is dan ook op geen 
feestje te missen. Piet voelt het publiek dan ook uitstekend aan. Of het nu 
rock, pop of klassiek is, alles wordt gedraaid naar de wensen van de zaal. 



5Glazenhuis Mariënvelde 2019

PEER TOF THEATER
Altijd al een keertje geschminkt willen worden als een superheld of een an-
dere toffe creatie? Dat kan op zaterdag middag bij de dames van het Peer 
Tof Theater tussen 13:30 en 15:30u. Zij nemen een tas vol met schmink, 
verkleedkleren én een camera mee zodat ze jou voor eeuwig kunnen vast-
leggen. Natuurlijk zingen ze jou ook nog even toe. Tot dan !

XXL BINGO
Bingo saai, stom of voor oude mensen? Nee joh! Speciaal voor iedereen 
tussen de 12 en 16 jaar organiseren Wout en Esther de XXL Bingo. Rennen 
en vliegen, slim zijn, vragen beantwoorden, maar ondertussen ook zeker 
proberen om XXL Bingo te halen. Alles komt aan bod! Kom op zaterdag-
middag om 15:00u naar Cafe Wieggers. De kosten om mee te doen zijn 
€ 2,- per persoon.

EIND VEILING
Vanaf deze dagen staan de veilingartikelen online op de Facebookpagina: 
Het glazen huis Mariënvelde 2019, onder evenement ‘Online veiling’. Check 
de uitleg bij informatie op deze pagina. Tijdens de eindveilingop zaterdag, 
aanvang 20:00u, in Café Wieggers laten we de artikelen opnieuw zien en 
wordt er nog eens gevraagd of er iemand hoger wil bieden. Er dient zon-
dag vóór 16:00 uur contant betaald te worden als je de hoogste bieder bent 
op een van de artikelen.

DUCKWEED
Al ruim 15 jaar treedt de driemans formatie van Duckweed op. Naast shows 
op vrijwel alle kermissen en zomerfeesten in de Achterhoek en Twente, 
werd er ook wel eens een uitstapje naar het westen gedaan en zelfs een 
gastoptreden op de befaamde Zwarte Cross. 
Als je je afvraagt wat zo’n zooitje ongeregeld speelt dan is dit het beste op 
te sommen als rock van de jaren 60 tot nu. Dit gaat van de Beatles tot AC/
DC en van Boudewijn de Groot tot Johnny Cash. Draai hier nog een beetje 
energieke eigen variaties omheen en de band Duckweed is het resultaat!
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ZONDAG 3 NOVEMBER 2019

Activiteit Van Tot
Spelcafé en creëer je eigen hamburger 12:00 17:00
Laatste donering 18:00
Uit het huis 19:00 19:05
Bekendmaking bedrag 19:05 19:15
Achtung 19:30 21:30

SPELLETJES CAFÉ 
Dit jaar zal café Wieggers op de zondagmiddag worden omgebouwd tot 
spelletjes café. Spellen voor jong en oud en voor elk wat wils, van 30 se-
conds tot Jenga en van darten tot spijker slaan. Deze middag staat in het 
teken van plezier en vertier ook voor mensen die niet van spelletjes hou-
den! Op enkele spellen na zijn alle gezelschapspellen gratis. Voor de be-
taalde spellen zijn mooie prijzen te winnen. 

BURGERS & HOTDOGS 
Op zondagmiddag 3 november is het buiten bij Cafe Wieggers mogelijk 
om je eigen hamburger en hotdog samen te stellen. Met behulp van res-
taurant de Zwaan en vlees van Sandrino Papenborg kunnen wij samen 
met jou een mooi bedrag bij elkaar gaan bakken …. En eten natuurlijk!  

LIVE MUZIEK VANUIT HET GLAZENHUIS
Het laatste uur live muziek, in het café, vanuit het glazen huis. De jongens 
draaien 48 uur lang op de radio. Het laatste uur voordat de ze eindelijk 
worden vrijgelaten zijn de jongens zelf op de speakers te horen met alle 
plaatjes die zijn aangevraagd.

EINDE GLAZEN HUIS + GELD OVERHANDIGING
Om 19:00 uur wordt het behaalde geldbedrag overhandigd aan vertegens-
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woordigers van beide goede doelen, namelijk Stichting Muco & Friends en 
Stichting MS Research. Wees welkom om te zien wat er uiteindelijk is op-
gehaald, vooral dankzij jullie! Aansluitend zal de band Achtung het Glazen 
huis 2019 afsluiten. 

ACHTUNG
Zing, dans, feest, zwicht, lach, spring en bewonder.
ACHTUNG is 100% puur & energiek! Feest en spektakel, recht uit het hart! 
Gewapend met humor en enthousiasme breken de mannen van ACHT-
UNG elke tent af! Schaamteloos spelen ze alles wat je stiekem tóch wilt 
horen én meezingen!
Met een majestueuze show brengen ze iedere stadskern, bisdom of buurt-
schap in hopeloze extase! De muzikale handreiking die deze mannen bie-
den is groots om te zien en glorieus om te horen!

Overwin je eigen feestdrift en… zing, dans, feest, zwicht, lach, spring en 
bewonder.

Dus komt allen zondagavond 3 November naar het Glazen huis in Mari-
envelde! Geniet van de muziek, drink een biertje/wijntje, vermaak je, en 
steun ook nog eens onze goede doelen, beter kun je een weekend niet 
afsluiten!

WAT DOEN DE GOEDE DOELEN MET DE OPBRENGST?
Het doel van Stichting Muco & Friends is geld in te zamelen voor weten-
schappelijk onderzoek naar taaislijmziekte. Het geld dat wordt ingezameld 
gaat naar twee onderzoeken die uitgevoerd worden bij de Universiteit van 
Utrecht. Voor meer informatie zie https://www.mucofriends.com/. 

Stichting MS Research besteed elk jaar veel geld aan MS-onderzoek in Ne-
derland. Mede dankzij veel investeringen zijn de afgelopen decennia grote 
stappen gezet. Zo is de diagnose van MS verbeterd, is het ziekteverloop 
beter in kaart gebracht en is de kwaliteit van zorg aan mensen met MS 
vooruitgegaan. Mocht je meer informatie willen hebben, zie de website: 
https://msresearch.nl/.
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PLAATJES AANVRAGEN ?
DAT KAN !

NL 84 RABO 0322 7567 31

Maak MiniMaal een bedrag van €2,50
over naar bovenstaand rekeningnuMMer

ten naMe van r.J. visser onder verMelding van

JOU NAAM EN HET TE DRAAIEN NUMMER

Platen aanvragen kun Je nu al. 
de dJ’s zullen het nuMMer in het glazenhuis draaien. 

tevens live te volgens via de radio !

88.40 fm


