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Kort nieuws 
Het zal jullie wellicht niet ontgaan zijn, maar Huis3 heeft het streefbedrag van € 50.000,00 verdubbeld naar  
€ 100.000,00. Dit is een gevolg van de vele acties die al ondernomen zijn en de vele bedrijfsdonaties die binnen 
zijn gekomen. Ook blijven mensen nieuwe acties aanmelden. Hieronder staan weer diverse nieuwe acties 
gemeld.  
 
Heel Hardinxveld Helpt 
De 24 uur non-stop pannenkoekenbakkenactie heeft een voorlopige tussenstand van € 1.788,00 opgebracht. 
Half oktober weten wij wat het eindbedrag is geworden en zal deze donatie ook op onze pagina te zien zijn.  
Dorien Damen gaat voor Huis3 twee keer een 3-gangendiner voor 4 personen, inclusief drankarrangement en 
afsluitend met koffie/thee compleet aanbieden. Dit heerlijke item wordt via een veiling verkocht op onze site. 
Spreekt dit jullie aan, breng dan een bod uit! De twee hoogste biedingen kunnen binnenkort bij Dorien Damen 
thuis gaan eten. Bieden vanaf € 50,00 per persoon (dus € 200,00 per tafel). Sluitingsdatum van biedingen is 30 
oktober 2021. Kijk dus snel op onze site. 
Naast team Huez3 is er een nieuwe groep fietsers die zich heeft aangemeld bij Huis3. Team Mont Ventroix gaat 
voor Huis3 de Mont Ventoux beklimmen op 4 juni 2022. Het team bestaat uit 50 enthousiaste fietsers, waarvan 
u er vast wel eentje kent. Voor sommige van hen wordt het stiekem een hele uitdaging om deze berg te 
beklimmen. Een klim bestaat namelijk uit 20 kilometer fietsen waarbij 1596 hoogtemeters worden overbrugd. 
Anderen zullen zich inspannen om de berg twee of zelfs drie keer te bedwingen, vandaar de Mont Ventroix.  
De actie Scoor tegen kanker was in 2019 een groot succes. En daarom willen wij deze actie breed inzetten. Het 
werkt eigenlijk heel simpel. Wij willen via zoveel mogelijk sportverenigingen de scores omzetten naar een 
donatie. Ieder team kan zich aanmelden bij ons via huis3.KWF@hotmail.com. Het idee is om voor iedere 
gescoord doelpunt geld te doneren aan KWF. Als team mag je zelf bepalen hoeveel geld je per doelpunt wil 
doneren. Dit kan € 1,00 per doelpunt zijn, maar ook € 0,10. € 10,00 per doelpunt is natuurlijk helemaal goed. 
Wil je als team liever één vast bedrag doneren, dan kan dat ook. Zodra je je als team bij mij aanmeldt, sturen 
wij een mailtje terug. 
De bovenbouw van de basisschool De Regenboog is druk met het verkopen van mezenbollen. Helpen jullie de 
kids mee hier een succes van te maken? Als cadeau krijg je een hele winter een tuin vol vogeltjes! 
Zoals al eerde aangegeven, doet Huis3 doet mee aan Rabo ClubSupport en jouw stem is geld waard! Mogen wij 
op jouw stem rekenen? Hoe meer stemmen, hoe meer geld Huis3 ontvangt van de Rabobank.  
 
Donaties 
Wij hebben ons streefbedrag niet voor niks verdubbeld. De afgelopen maand zijn er weer flink wat donaties 
binnengekomen. En wij verwachten dat dit voorlopig nog zo door blijft gaan. Allen dank hiervoor.    

 

Opgehaald 
€ 42.409,00 

Streefbedrag 
€ 100.000,00 

  
 

 
 

 

 
Tot slot  
Waar Mark Flekken bij de inwoners van Kerkrade bekend is en nu bekend probeert te worden bij het gehele 

Nederlandse publiek. Hopen wij dat Huis3 wat bekend is bij de inwoners van Hardinxveld nu ook bekend gaat 

worden in Holland en dat de slogan van Heel Hardinxveld Helpt naar Heel Holland Helpt gaat. 
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