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         Nieuwsbrief  
JAARGANG 1 – NOVEMBER 2021, NUMMER 9 
 
Kort nieuws 
De vorige nieuwsbrief eindigden wij met de wens dat wij hopen 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. Wij willen iedereen daarom vragen onze Facebookpagina en Instagram te liken en onze 
berichten te DELEN. Zodat Huis3 hierdoor meer bekendheid krijgt.  
 
Heel Hardinxveld Helpt 
De uiteindelijke uitslag van 24 uur non-stop pannenkoeken bakken heeft € 1.801,96 opgebracht. Een prachtig 
resultaat en wij willen alle bakkers, alle pannenkoekeneters en alle hulptroepen bedanken.  
Tijmen Smit wist met een foto op zijn Facebookpagina de aandacht van Huis3 te trekken. Ben je benieuwd hoe 
hij dit voor elkaar gekregen heeft, kijk snel op www.huis3.nl. En zoek zijn actie commentaar, betalen maar… op. 
Met de decembermaand voor de deur hebben ook Sint en Piet besloten in actie te komen voor Huis3. Vrijdag 3 
en zaterdag 4 december zijn zij beschikbaar voor een Huis3bezoek. Ook is er de mogelijkheid een persoonlijk 
audiobericht te bestellen. Dit is ook voor de mensen die buiten Hardinxveld-Giessendam wonen.  
Vanaf september ligt het strooigoed al in de winkels. Tijd voor wat nieuws. Wat dacht je van Sinterklaas fudge? 
Een heerlijk lekkernij voor op tafel of voor in de schoen. Het ziet en proeft zo professioneel dat je denk dat het 
van de bakker komt, maar Marlies maakt het zelf. Bestel snel, want de voorraad is beperkt.  
Vrijdag 5 november werden wij gebeld door HKC met de vraag of wij wilden helpen met de decemberactie van 
HKC. Wij zijn direct aan de slag gegaan en hopen zo voor beide partijen een mooie opbrengst op te halen.  
Kijk voor meer informatie over bovenstaande acties of anders acties snel op www.huis3.nl en word lid van onze 
Facebookpagina en Instagram.  
 
Veilingen 
Op onze website hebben wij een nieuwe pagina genaamd veilingen. Hier staan items op die we krijgen 
aangeboden om te veilen voor Huis3. Zo heeft het eerste huiskamerdiner bij Dorien € 300,00 opgeleverd. Het is 
zeker de moeite waard om te kijken op de veilingpagina. Momenteel staan er 4 items op waar t/m 31 
december 2021 op geboden kan worden. Het betreft nog een huiskamerdiner bij Dorien. Het betreft 2x2 
business kaarten voor de voetbalwedstrijd Feyenoord-Sparta in de Kuip. Ook is er 1x3 business kaarten 
Ajax-Zwolle in de Johan Cruijff Arena beschikbaar. En je kan een bod uitbrengen op een weekend rijden in een 
Audi e-tron GT RS.  
 
Donaties 
Ook de afgelopen maand zijn er weer verschillende donaties binnengekomen. Wij hopen de komende tijd door 
jullie DEELACTIES weer nieuwe donaties te ontvangen.  

 

Opgehaald 
€ 46.405,00 

Streefbedrag 
€ 100.000,00 

  
 

 
 

 

 
Tot slot  
De afgelopen maand heeft Rico Verhoeven flinke klappen uitgeDEELD. Ook wisten Jorrit Bergsma en Irene 

Schouten flinken klappen uit de DELEN met hun schaatsen. Wij hopen dat jullie de acties van Huis3 ook willen 

DELEN. Want DELEN maakt rijk.   
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