
Basisschool de Spil – Serial Request (“Het glazen huis”) 
17 december 2014 
 
- Met een opbrengst van wel €1827,47 is 'Het Glazen Huis', georganiseerd door groep 
7/8 van Basisschool De Spil te Bingelrade een grandioos succes te noemen. Met allerlei 
toffe acties en activiteiten werd het bedrag bijeen verzameld: zo kon je bieden op een 
uniek privé openluchtconcert van Harmonie Sint Caecilia, of op een huiskamerconcert 
van de jeugdmuziekgroep De Bingel-Blocks, je kon verzoekplaatjes aanvragen, door 
leerlingen zelf versgebakken wafels kopen en frisse smoothies, je nagels professioneel 
laten pimpen, een bijzonder schilderijtje maken onder begeleiding van een 
kunstenares, een kerststukje of andere mooie knutselwerken kopen. Ook de Lionsclub 
Schinnen-Onderbanken doneerde een mooi bedrag voor deze bijzondere Serious 
Requestavond. Klap op de vuurpijl was het ludieke initiatief van Meester Rob van der 
Zee, die het hele project samen met zijn klas organiseerde: je kon bieden om zijn hoofd 
helemaal kaal te laten scheren.. dat was geen enkel probleem, en aldus geschiedde.  
 
De opbrengst is bestemd voor de actie "Hands off our girls", voor meisjes en vrouwen 
in conflictgebieden die slachtoffer zijn van seksueel geweld.  Jongerenprogramma LOS, 
die de hele avond aanwezig was om een filmpje te maken van het evenement, zal op 
de laatste ochtend van 3FM Serious Request het eindbedrag van vele activiteiten in 
Limburg gaan aanbieden aan de DJ's van het echte Glazen Huis in Haarlem. 
 
De leerlingen, het docententeam en de ouders die zich zo hebben ingezet om deze 
avond tot een succes te maken, mogen heel trots zijn op zichzelf. Ze hebben laten zien 
hoe je je op een superleuke manier kunt inzetten voor mensen die het stukken minder 
goed hebben dan jijzelf, terwijl je er ook nog een onvergetelijke avond aan overhoudt. 
 
PR-commissie Basisschool De Spil (Lucy Hannen 06 480 37 428) 
 
Meester Rob van der Zee onder de mesjes 

 
 



 


