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         Nieuwsbrief  
JAARGANG 1 – MAART 2021, NUMMER 1 
 
Huis3 
In de week van vrijdag 24 juni tot vrijdag 1 juli 2022 gaat het gebeuren. Wij laten ons één week opsluiten in 
Huis3, een keet gevestigd in Hardinxveld. Vanuit Huis3 zullen wij verschillende activiteiten organiseren en 
diverse uitdagingen aangaan. Wij willen met de slogan “Heel Hardinxveld Helpt” heel Hardinxveld in beweging 
krijgen om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF. Dat is heel hard nodig, want nog steeds krijgt 1 op de 3 
mensen in Nederland de diagnose kanker.  
 
Waar komt de naam Huis3 vandaan? 
Even een korte uitleg over de naam Huis3. Wij laten ons één week opsluiten in Huis3. In Huis3 zullen 3 mensen 
verblijven. Er kunnen van de naam Huis3 met de letter H en het cijfer 3 verschillende slogans gemaakt worden. 
Onze eerste slogan is “Heel Hardinxveld Helpt”. De activiteiten die wij vanuit Huis3 gaan organiseren, proberen 
wij te benaderen met de 3 H’s, denk bijvoorbeeld aan “Heel Hardinxveld Holt” of “Heel Hardinxveld Hapt” en 
wij durven groot te denken, want er is uiteraard niks mis met de slogan “Heel Holland Helpt”. 
 
Wie gaan er in Huis3? 

     

Mark (3½ dag) Ilona (3½ dag) Marien (3½ dag) Ben (3½ dag) Esther (7 dagen) 

 
Kom in actie! 
Wij willen iedereen vragen om ons te helpen met het ophalen van zoveel mogelijk geld. Bedenk bijvoorbeeld: 
een eigen actie, een actie met vrienden of vriendinnen, een actie met familie, een actie met de straat of maak 
een andere combinatie. Hieronder staan wat voorbeelden van mogelijke acties: 
- laat je sponsoren door een jaar lang met een korte broek naar school te gaan; 
- verkoop spullen die je niet meer gebruikt; 
- organiseer een betaalde buurtborrel. 
Wij willen jullie verzoeken om je actie aan te melden via www.huis3.nl. Zo kunnen wij zien welke acties er 
allemaal worden opgezet voor Huis3.  
 
Daag Huis3 uit 
Wij vinden het leuk als iedereen meedenkt om dit een geslaagde week te laten worden. Iedereen kan voor ons 
uitdagingen insturen via www.huis3.nl. Wat zouden jullie voor ons een leuke uitdaging vinden? De uitdagingen 
kunnen jullie ook insturen voor één bepaald persoon in Huis3 of voor de hele groep. Wij gaan alle uitdagingen 
doornemen en selecteren welke uitdagingen wij in die week aangaan.  
 
Doneren 
Sponsor ons en help KWF met de financiering van belangrijk onderzoek naar kanker. Namens ons (Mark, 
Marien, Ilona, Esther, Ben) en KWF: dankjewel!  Doneren kan via: www.huis3.nl of 
acties.kwf.nl/fundraisers/huis3 
 
Tot slot  
Om iedereen op de hoogte te houden welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden voor Huis3, hebben 
wij de nieuwsbrief in het leven geroepen. In deze nieuwsbrief zullen wij ook aandacht besteden aan jullie 
aangemelde acties en bekendmaken welke uitdagingen wij aan gaan. 
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