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Kort nieuws 
Vrijdag 24 juni 2022 gaat het beginnen. Dat betekent dat het nu ongeveer nog 1 jaar duurt, voordat wij Huis3 
ingaan. Dit wordt een jaar met veel voorbereidingen voor de Huis3 week. Een jaar waarin wij verschillende 
activiteiten organiseren en diverse uitdagingen aangaan. Heb je goede/leuke uitdagingen, stuur ze in.     
 
Heel Hardinxveld Helpt 
Wij zijn blij dat er steeds mensen in actie komen. Sommige acties worden van te voren aangekondigd en zijn te 
zien op onze site, maar we worden ook weleens verrast met een actie.  
Zo stond er ineens een donatie van € 500,00 van groep 6a Rehobothschool Hardinxveld met de tekst “Wat een 
geweldige actie voor het KWF. Heel veel succes. Groetjes van Maren (6a) en alle andere kinderen die haar 
geholpen hebben”. Wat een ontzettende leuke verrassing was dit voor ons. Dank jullie wel! 
Wijk 3 van De Bron wist een fantastisch bedrag van € 1.414,20 op te halen met het verkopen van ijsjes op 
Hemelvaartsdag. En Jelle van Middelkoop wist met het verkopen van bloemenzaden een bedrag van € 382,47 
op te halen.  
 
Ook is het leuk om te zien en te horen dat er steeds weer nieuwe acties worden opgestart. Zo biedt In de 
Houtzagerij exclusief via Huis3 een Vaderdagpakket aan. Een unieke gelegenheid om de vaders van Hardinxveld 
en omstreken te verrassen. In de Houtzagerij heeft zo de primeur om als bedrijf samen met Huis3 in actie te 
komen.  
Evelien van der Putten verkoopt zelfgemaakte kaarten. Deze zijn te koop bij Tante Neeltje op de Buurt 61 te 
Hardinxveld.  
Huis3 probeert zelf ook een nieuwe actie van de grond te laten komen. Zoals al eerder vermeld hebben we nog 
1 jaar voordat Huis3 echt gaat beginnen. Wij willen met “De cake van de week” mensen vragen om een cake 
van de week te maken en deze te verkopen. Dit kan voor een vast bedrag, dit kan tegen opbod of wellicht kun 
je de cake snijden en per plak verkopen. De opbrengst van de cake kun je vervolgens doneren met de naam: 
cake van de week(nummer) 26 en uiteraard de naam van degene die hem gebakken heeft. De eerste cake zal 
Huis3 zelf bakken en verkopen en wij hopen dat er iedere week één of meerdere zullen volgen.  
Zaterdag 10 juli is tussen 08:00 en 14:00 uur de Halfdeurseel in Hardinxveld. Een erg leuke activiteit op het 
dorp, waar mensen hun tweedehandsspulletje vanuit hun eigen tuin / schuur / garage mogen verkopen. Steek 
11 en Koningin Wilhelminalaan 131 doen mee en de opbrengst van de verkoop gaat naar Huis3. Mocht je in de 
gelegenheid zijn om even langs te komen, zien wij jou graag. Heb je nog spullen die verkocht mogen worden 
namens Huis3, dan kun je ook even contact met ons opnemen via huis3.kwf@hotmail.com.  
Heb jezelf andere leuke ideeën en wil je in actie komen, meld je actie dan aan via onze website www.huis3.nl.  
 
Donaties 
Wij blijven ons positief verbazen over de donaties die gewoon binnen blijven komen. Het is bijzonder om te 
zien dat iedereen zo betrokken is bij Huis3. Wij hopen uiteraard dat dit zo door blijft gaan.  
 

Opgehaald 
€ 30.922,00 

Streefbedrag 
€ 50.000,00 

  
 

 
 

 

 
Tot slot  
Net als de spelers van het Nederlands elftal hopen wij de komende weken ook nog een keer te pieken en te 
scoren tegen kanker.  
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