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Kort nieuws 
Leuk vinden wij het om te melden dat wij geregeld contact hebben met mensen, verenigingen en bedrijven die 
bezig zijn met het uitdenken van een actie voor Huis3. Wij verwachten dat er na de vakantie veel nieuwe acties 
zichtbaar zijn op onze website.  
 
Heel Hardinxveld Helpt 
In de afgelopen maand zijn er weer diverse acties afgerond of zijn er tussentijdse stortingen geweest. Het 
Vaderdagpakket van In de Houtzagerij heeft een totaalbedrag van € 235,00 opgebracht.  
Evelien van der Putten heeft een tussentijdse storting van € 65,00 gedaan. Gelukkig gaat Evelien tijdens de 
vakantie weer nieuwe kaarten maken en geeft ze ons een seintje wanneer de kaarten weer te koop zijn.  
De actie “De cake van de week” is ook van start gegaan. In week 26, 27 en 28 zijn er cakes verkocht. De 
tussenstand van deze actie bedraagt momenteel € 57,50. Wij hopen dat jullie zelf ook een cake willen maken 
en deze willen verkopen voor Huis3. Zo krijgt Huis3 bij steeds meer mensen naamsbekendheid en dit kan 
leiden tot mooie dingen.   
De geplande Halfdeurseel in Hardinxveld van 10 juli is verzet naar zaterdag 4 september. Wij hopen dat dit 
evenement dan wel doorgang kan vinden.  
Er zijn ook weer nieuwe acties gestart. Noa Aanen is begonnen met de verkoop van enkelbandjes. Een 
enkelbandje is al verkrijgbaar voor € 3,00 per stuk en twee stuks kosten slechts € 5,00. Er zijn verschillende 
soorten verkrijgbaar en ze zijn erg leuk voor jong en voor oud.  
De komende week krijgen de kinderen weer de rapporten mee naar huis. Wil je een leuke cadeautje voor het 
rapport, kom dan woensdag 14 juli a.s. gezellig even langs bij de Steek 11 te Hardinxveld. Hier verkopen wij 
tussen 12:00-13:30 uur diverse kinderhorloges, vriendschapskettingen, hippe zonnebrillen en stijlvolle 
haarbanden. Ook hebben wij leuke boeken en genoeg Donald Ducks voor onderweg in de auto. En als je zelf 
ook even een boek wil lezen, er zijn ook leuke boeken voor volwassenen. Kom dus gerust even langs of kijk op 
onze Facebookpagina. Hier krijgt je een impressie van de boeken die te koop worden aangeboden.  
Zaterdag 28 augustus is voor velen het laatste weekend van de vakantie. In dit weekend kunnen jullie lege 
flessen in de tuin deponeren bij de Steek 11. Mocht je je deze dag in de vakantie vervelen, dan kan je, naast het 
flessen over de schutting gooien, je aanmelden om de lege flessen in te leveren en zo geld op te halen voor 
Huis3. Toch lekker om te eindigen met een nuttige activiteit op je laatste vakantiedag.   
 
Donaties 
De afgelopen maand is wat rustiger geweest qua donaties. Desalniettemin zitten we al op een enorm bedrag 
en zijn wij zeer dankbaar.   
 

Opgehaald 
€ 31.931,00 

Streefbedrag 
€ 50.000,00 

  
 

 
 

 

 
Tot slot  
De Olympische Spelen 2021 in Tokio worden gehouden van 23 juli t/m 8 augustus. De Nederlands sportploeg 
gaat een recordaantal aan medailles winnen, dat is althans de verwachting van de kenners. Wij wensen de 
sporters veel succes. En zoals ze bij de Olympische Spelen zeggen: meedoen is belangrijker dan winnen. Zo is 
het ook bij Huis3, dus doe mee! 
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