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Kort nieuws 
De vakantie is (bijna) weer voorbij en het is leuk om te melden dat onze mailbox geen vakantie heeft gehad. 
Tijdens de vakantie zijn er verschillende mensen die nieuwe acties hebben aangemeld. Vol enthousiasme 
presenteren wij hieronder onze nieuwe acties.  
 
Heel Hardinxveld Helpt 
Zaterdag 28 augustus is voor velen in Hardinxveld het laatste weekend van de vakantie. In dit weekend kunnen 
jullie lege flessen in de tuin deponeren aan de Steek 11. Toch lekker om te eindigen met een nuttige activiteit 
op je laatste vakantiedag.   
Zoals al eerder vermeld is de Halfdeurseel in Hardinxveld verzet naar zaterdag 4 september. Mocht je in de 
gelegenheid zijn om even langs te komen, wij zitten op Steek 11 en op Koningin Wilhelminalaan 131 helemaal 
voor jullie klaar.  
Wesley, Lindsey, Stacey en Hailey gaan vanaf maandag 4 oktober mezenbollen verkopen voor Huis3. Je kan de 
mezenbollen alvast bestellen via mezenbollenhuis3@hotmail.com.  
Je leest deze nieuwsbrief waarschijnlijk in je zwemkleding. Hou deze gerust aan met het oog op de 
Nieuwjaarsduik in Hardinxveld-Giessendam waarvan de opbrengst deze keer volledig naar Huis3 gaat.  
En voor de sportieve volgers van Huis3, moet je dit eens lezen. Team Huez3 gaat voor Huis3 drie keer de  
Alpe d’Huez beklimmen op maandag 13 juni 2022. Het team met fietsers staat voor een hele uitdaging. Maar ze 
gaan deze uitdaging zeker niet uit de weg en zijn al volop in training. Team Huez3 hoopt met deze actie veel 
geld op te halen. Ze hebben een streefbedrag van € 20.000,-  
En dan nog iets heel anders: Putters Nautische Dienstverlening maakt op maat gemaakt boottouw. Het is leuk 
om te zien dat de acties variëren van speelgoed, naar koekjes, naar sierraden, naar sportieve acties en nu zelfs 
boottouw.  
 
Activiteit in Huis3 
Er is een activiteit in Huis3!!! We mogen het haar knippen van Lindsey, Amy en Naomi, mits ze het geldbedrag 
wat ze voor ogen hebben, hebben opgehaald. Dit is voor Lindsey € 200,- , voor Amy € 250,- en voor Naomi  
€ 150,-. Voor welk bedrag laat jij je mooie lange haren knippen? Het afgeknipte haar wordt opgestuurd naar 
Stichting Haarwensen. Zo steunen ze twee doelen in 1x.  
 
Kijk voor de uitgebreide versie van de acties en nog meer nieuwe acties op onze site www.huis3.nl  
 
Donaties 
Met al de nieuwe acties die van start gaan, zou je bijna vergeten welke geweldige acties er allemaal al zijn 
geweest en wat voor schitterende donaties dat allemaal al heeft opgeleverd.  
 

Opgehaald 
€ 33.581,00 

Streefbedrag 
€ 50.000,00 

  
 

 
 

 

 
Tot slot  
Op de Olympische Spelen wisten de mannen op de 4x400 meter estafette een zilveren medaille te winnen door 

een stokje door te geven. Wat zou het mooi zijn dat iedereen het Huis3 stokje door wil geven en zo met elkaar 

een wereldprestatie leveren.      
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