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VRIJDAG 10 NOVEMBER 2017

Van

Tot

18:30
18:45
21:00
00:00
03:30

21:00
19:00
00:00
03:30
10:00

Activiteit
Sponsorloop - 3 november in de ochtend
DJ Woltas
Opening Glazenhuis
Handkar Trio
DJ Woltas
Zelf draaien DJ

WAT HOUDT DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON IN
Onhandig gedrag, zich stoten, struikelen, vallen. Ongewilde bewegingen
die zulke vormen aannemen, dat het lijkt alsof iemand danst of gedronken
heeft. Dat zijn de het meest in het oog springende symptomen van de
ziekte van Huntington. Iemand met Huntington heeft geen controle meer
over zijn of haar spieren.
De ziekte van Huntington wordt veroorzaakt door een afwijkend gen. Dat
zorgt er voor dat bepaalde delen van de hersenen worden aangetast. De
ziekte is erfelijk en autosomaal. Dat laatste betekent dat de ziekte even
vaak bij mannen als bij vrouwen voorkomt. Elk kind van een zieke ouder
heeft een kans van 50 procent de erfelijke afwijking te hebben meegekregen.

SPONSORLOOP
De basisschool van Mariënvelde organiseert een sponsorloop net voor de
start van het glazen huis. Dit om geld in te zamelen voor de ziekte van
Huntington. Natuurlijk kunnen de kinderen veel aanmoediging gebruiken
en bent u zeer welkom om ze te komen ondersteunen.

DJ WOLTAS
DJ Woltas (Wout Hulshof) staat bekend om zijn diversiteit. Door zijn Mariënveldse roots voelt hij het publiek elke keer weer goed aan. Pop, rock of
klassiek, Wout draait zijn hand er niet voor om.

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. U vindt het glazenhuis bij Café Wieggers te Mariënvelde.
Vanaf dit moment kan er ook gedoneerd worden in de speciale brievenbus die bij het glazenhuis aanwezig is. Ook voor elke consumptie die aldaar genoten wordt, zal een percentage afgedragen worden aan stichting
Huntington Oost-Achterhoek.
De verrichtingen van de DJ’s zullen live te volgen zijn via de radio op
88.40 fm.

De verschijnselen van de ziekte van Huntington ontstaan gemiddeld ergens tussen het dertigste en vijftigste levensjaar, maar heel soms ook eerder. Na de start van de symptomen is de gemiddelde levensverwachting
15 tot 20 jaar.
Het is op dit moment niet mogelijk om de ziekte te genezen of zelfs het
verloop af te remmen.

HANDKAR TRIO
Coverband van het alom bekende Achterhoekse Hanska Duo. Een orgel,
een drumstel en een zanger. Met deze beperkte middelen gaat de tent op
zijn kop. Alle bekende klassiekers komen voorbij. Feest gegarandeerd, een
feest der herkenning.
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ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017

Van
10:00
13:00
15:00
14:30
19:00
21:00
01:00
04:00

Tot
14:00
16:00
17:00
17:30
20:30
01:00
04:00
10:30

Activiteit
Auto’s wassen
Activiteit kinderen (dart voetbal)
MCM ritje achterop de motor
Kruisjassen
Veiling artikelen
Band Catweazle
DJ Louter Wouter
Zelf draaien DJ

AUTO’S WASSEN
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 een goede wasbeurt te laten geven. Het enige wat u hoeft te doen is de auto er neer zetten en een eigen bijdrage te geven voor het goede doel. Tevens kunt u uw
lege flessen en/of kratten bier inleveren bij het auto’s wassen.
ACTIVITEIT KINDEREN (DART VOETBAL)
Mede mogelijk gemaakt door Bubbelbal.nl is er voor de jeugd dartvoetbal.
Door middel van het schieten van een bal op het dartbord kun je punten
scoren. Er zijn leuke prijzen te winnen voor de top drie die de meeste punten scoort met drie ballen. De kosten zijn €2.- euro per drie ballen.
MCM RITJE ACHTEROP DE MOTOR
Heb je altijd al eens achterop de motor willen zitten? DIT IS JE KANS! Voor
een rit van circa 10 minuten. Ben je jonger dan 16 jaar betaal je slechts €
2,50 en voor 16+ € 5,00. Grijp je kans en kom!
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KRUISJASSEN
Op zaterdagmiddag kun je kruisjassen in zaal Wieggers. Heb je een medespeler en wil je gezellig een middag kaarten? Kom dan zaterdagmiddag
naar zaal Wieggers en geniet onder het genot van een drankje van de vele
marsjes die worden gekaart. De kosten zijn €4,- per persoon.
U kunt zich opgeven bij Agnes Wieggers (0544-351702) of bij Roy Visser
(06-52733595, royvisser14@hotmail.com). Hier zijn ook weer mooie prijzen
te winnen met het kaarten en de loterij in de pauze. Lootjes € 0,50 p/s of
12 stuks voor € 5,00.
VEILING ARTIKELEN
Vanaf deze dagen staan de veilingartikelen online op de Facebookpagina: Het glazen huis Mariënvelde 2017, onder evenement ‘Online veiling’.
Check de uitleg bij informatie op deze pagina. Tijdens de eindveiling in
Café Wieggers laten we de artikelen opnieuw zien en wordt er nog eens
gevraagd of er iemand hoger wil bieden. Er dient zondag vóór 16:00 uur
betaald te worden als je de hoogste bieder bent op een van de artikelen.
BAND CATWEAZLE
Catweazle is de nieuwe rock-cover band uit Zieuwent. De ervaren en gelouterde muzikanten Tom Holkenborg (gitaar–zang) Carlo van den Putte
(bas–zang) Eugenè Rouwhorst (zang) en Stef Hoitink (drums) hebben elkaar in het voorjaar 2017 gevonden. Het repertoire bestaat uit nummers
van o.a. Led Zeppelin, The Police, Stray Cats, Queen, Steve Miller Band en
Status Quo. Ook worden nummers gespeeld van bands van eigen bodem
zoals Vitesse, The Pilgrims en Normaal.
DJ LOUTER WOUTER
DJ Louter Wouter (Wouter Krake) afkomstig uit Enschede met een muziekmix waarmee hij iedereen een leuke avond bezorgd. Hij draait muziek voor
jong, oud en bejaard hierbij wordt geen trommelvlies bespaard.
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ZONDAG 12 NOVEMBER 2017
Van
11:00
14:00
13:00
18:00
19:00

Tot
12:30
18:00
18:00
19:00
19:15

19:15

21:30

brengst naar Huntington. Vanaf 10 meter kunt u 5 kogels afvuren op het
kaartje. De kosten hiervoor zijn €2.50 per kaart! Prachtige bekers beschikbaar gesteld door ’T Kögeltje.

Activiteit
De Sleppers
Schiet raak voor een knaak
Piraten Contest
Live muziek vanuit het glazenhuis
Einde glazen huis
Geld overhandiging aan Lars Krabbenborg
Huntington Oost achterhoek
Constant Sorrow

DE SLEPPERS
Op zondagochtend na de kerk komen de Sleppers een mooi stukje muziek
spelen. Heb je interesse om te komen? Er is een arrangement beschikbaar.
2 kop koffie, één appelgebakje en 2 consumpties voor maar €10,-. Hierbij
is opgave bij Agnes Wieggers (0544-351702) uiterlijk 6 november wel een
noodzaak. Dit arrangement is niet verplicht, u bent ook zo van harte welkom. Zoals u weet, ‘de Sleppers bunt altied op pad en nooit thuus!’
PIRATEN CONTEST
Zondag middag zal de strijd tussen de piraten los barsten. Verschillende
piratenzenders zullen de kwaliteiten van het draaien laten zien en onder
oog van de jury zullen de van zeer hoge kwaliteit piratenzenders beoordeeld worden. Wie gaat er met de felbegeerde trofee naar huis? Komt dit
zien en geniet van de prachtige muziek die er wordt gedraaid.
SCHIET RAAK VOOR EEN KNAAK
’T Kögeltje biedt u aan om eens kennis te maken met de schietsport. Voor
een knaak is het mogelijk om een kaart te schieten. Natuurlijk gaat de op6
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LIVE MUZIEK VANUIT HET GLAZENHUIS
Het laatste uur live muziek 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 geldbedrag overhandigd aan Lars Krabbenborg
voor Huntington Oost Achterhoek. Komt allen om te zien hoe hoog het
geldbedrag is opgelopen deze dagen en wat voor fantastisch bedrag de
jongens dankzij u kunnen afgeven voor onderzoek naar de ziekte van
Huntington!
CONSTANT SORROW
Plezier hebben in het maken van goede muziek is waar het om gaat bij
Constant Sorrow. De band bestaat uit vier muzikanten/vrienden uit Zieuwent en Mariënvelde welke allemaal een lang muzikaal verleden hebben.
Constant Sorrow speelt covers, voornamelijk stevige gitaar Blues/Rock
nummers, van onder andere Skunk Anansie, Joe Bonamassa, The Police,
Beatles enz, enz. Deze worden gezongen door de frontvrouw van de band
Jolanda v.d Putte, Wijnand Karnebeek is de drummende kracht van Constant Sorrow, Tom Holkenborg voorziet de band van de gitaarpartijen en
Carlo v.d Putte is verantwoordelijk voor de basgitaar lijnen en de achtergrond zang.
Dus komt allen zondagavond 12 November naar het Glazen huis in Mariënvelde! Geniet van de muziek, drink een biertje/wijntje, vermaak je, en
steun ook nog eens een Stichting Huntington Oost Achterhoek, beter kun
je een weekend niet afsluiten!
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PLAATJE AANVRAGEN
OP DE RADIO TIJDENS HET

GLAZEN HUIS MARIËNVELDE
VR. 10 - ZA. 11 - ZO. 12 NOV.

DAT KAN!

DONEER: REKNR. NL84RABO0322756731
MAAK MINIMAAL EEN BEDRAG VAN €2.50 EURO OVER NAAR
BOVENSTAAND REKENINGNUMMER EN ZET IN DE OMSCHRIJVING JE

NAAM EN NUMMER DIE GEDRAAID MAG WORDEN!
DIT KAN AL VANAF NU EN WIJ DRAAIEN HET TIJDENS
HET GLAZEN HUIS VIA DE RADIO OP

VOLOP

&
MUZIEK
ACTIES

88.40 FM

CHECK FB: GLAZEN HUIS MARIËNVELDE 2017

