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Kort nieuws 
Wij zijn de afgelopen maand druk geweest met het opzetten van een commissie die ons willen helpen om de 
week van Huis3 tot een succes te maken. Van vrijdag 24 juni tot en met vrijdag 1 juli 2022 zullen zij het 
aanspreekpunt worden en de verschillende activiteiten en uitdagingen op rolletjes laten verlopen. Wij zijn 
ontzettend blij dat al deze mensen zo enthousiast gereageerd hebben!!! Dank hiervoor.   
 
Oproep vrijwilligers/hulptroepen 
In deze week van Huis3 hebben wij uiteraard nog veel meer support nodig dan alleen de commissie, die het 
groter geheel gaat begeleiden. Wij zijn opzoek naar heel veel vrijwilligers/hulptroepen. Denk maar eens aan 
wat er allemaal moet gebeuren: 
- Het opbouwen en opruimen van het terrein (dit moet iedere dag gebeuren). 
- Het begeleiden van een ochtend/middag/avond activiteiten.  
Lijkt het je leuk om te helpen, stuur dan een mail naar huis3.kwf@hotmail.com en geef aan wanneer je 
beschikbaar bent (welk dag/dagdeel) en welke kwaliteiten je bezit.  
 
Heel Hardinxveld Helpt 
De Halfdeurseel in Hardinxveld heeft een totaalbedrag van € 1.004,25 euro opgeleverd voor Huis3. De dag 
begon fris, maar wij hebben het nog steeds warm van deze opbrengst.   
Ook willen wij in deze nieuwsbrief even noemen dat de Cake van de week 34 een totaalbedrag van € 200,00 
heeft opgeleverd. Anneke heeft maar liefs, 26 cakes gebakken in 1 week. 
Vrijdag 17 september gaan 6 enthousiaste pannenkoekenbakker 24 uur non-stop pannenkoeken bakken. Dit 
zorgt voor een hele grote stapel pannenkoeken en deze moeten allemaal verkocht worden. De pannenkoeken 
kunnen worden besteld en afgehaald, maar er kan ook een tafel geboekt worden voor een periode van drie 
kwartier. Kijk voor meer informatie snel op onze website en bestel! 
Korfbalvereniging HKC heeft zich ook gemeld bij Huis3. Zij worden een innamepunt voor petflessen. Op het 
terrein van HKC komen speciale donatiebakken waar de petflessen ingegooid kunnen worden. Deze gescheiden 
inzameling levert een vermindering van kosten en volume restafval op en als klap op de vuurpijl wordt de 
opbrengst van het statiegeld gedoneerd aan Huis3.  
 
Rabo ClubSupport 
Huis3 heeft zich ingeschreven bij Rabo ClubSupport. Als je rekeninghouder bent van de Rabo en je bent lid 
(lidmaatschap is gratis), kun je vanaf 4 tot 24 oktober jouw stem uitbrengen t.g.v. meerdere stichtingen of 
verenigingen. Kunnen wij op jouw stem rekenen? Hoe meer stemmen, hoe meer geld Huis3 ontvangt van 
de Rabo. Hou onze website, Facebook en Instagram goed in de gaten en breng je stem uit. 

 

Opgehaald 
€ 36.759,00 

Streefbedrag 
€ 50.000,00 

  
 

 
 

 

 
Tot slot  
De ambiance op Zandvoort en de prestatie van Max Verstappen is een evenement en prestatie van 

wereldniveau, iets waar Nederland enorm trots op is. Wij hopen met Huis3 iets neer te zetten waar heel 

Hardinxveld trots op is.  
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