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Breaking news 
Vrijdag 19 november is de eerste € 50.000,00 opgehaald voor KWF. Dat betekent dat we al op de helft zitten 
van ons streefbedrag en dat is zeker breaking news. 
 
Heel Hardinxveld Helpt 
De afgelopen tijd zijn er weer flink veel donaties binnengekomen op de lopende acties die mensen zelf op touw 
hebben gezet. Zo heeft team Huez3 momenteel al € 2.557,00 opgehaald en team Mont Ventroix heeft al  
€ 4.584,00 opgehaald. Dit zijn echt fantastische berichten. En er zijn ook afgeronde acties.  
Zijn jullie ook allemaal benieuwd hoe de snor van Tijmen Smit er na een maand uitziet? Kijk dan maar op onze 
site. Hier kunnen jullie ook zien dat de snor van Tijmen € 441,00 heeft opgebracht. Dat is snorachtig goed.  
De mezenbollenactie heeft een bedrag van € 721,00 opgebracht. En niet alleen wij zijn hier blij mee, maar de 
vogels in de tuin zijn hier ook blij mee.  
Ook lopen er nog diverse Sinterklaasacties, wat dit allemaal heeft opgebracht is voor ons nog een surprise en 
horen we binnenkort. Sint Nicolaas heeft zelf ook een donatie gedaan.  
De decemberactie van HKC is nog niet voorbij. De uiterste besteldatum voor de levering van de kerstkransen is 
14 december 2021. Dus bestel snel.  
In september hebben wij jullie al warm gemaakt voor de Nieuwjaarsduik in Hardinxveld-Giessendam. Hou onze 
website goed in de gaten en ga alvast maar oefenen door koud te douchen in je zwemoutfit. 
Kijk voor meer informatie over bovenstaande acties of anders acties snel op www.huis3.nl en word lid van onze 
Facebookpagina en Instagram.  
 
Veilingen 
Momenteel staan er 4 items op waar t/m 31 december 2021 op geboden kan worden. Het betreft nog een 
huiskamerdiner bij Dorien (hoogste bod momenteel € 200,00). Het betreft 2x2 business kaarten voor de 
voetbalwedstrijd Feyenoord-Sparta in de Kuip (hoogste bod momenteel € 75,00). Ook is er 1x3 business 
kaarten Ajax-Zwolle in de Johan Cruijff Arena beschikbaar (hoogste bod momenteel € 100,00). En je kan een 
bod uitbrengen op een weekend rijden in een Audi e-tron GT RS (hoogste bod momenteel € 315,00).  
 
Donaties 
De afgelopen maand hebben wij een reuzesprong gemaakt op de donatiebalk. De donatiebalk van november 
stond namelijk op 46.405,00. We zijn ondertussen ruim over de helft. Met nog 202 dagen te gaan, zitten we op 
schema voor de € 100.000,00. Allen dank hiervoor.  

 

Opgehaald 
€ 55.334,00 

Streefbedrag 
€ 100.000,00 

  
 

 
 

 

 
Tot slot  
Waar de voetbal van half december tot half januari met winterstop gaat, hopen wij de (donatie)bal(k) de 

komende periode gewoon te laten rollen. Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig uiteinde toe en wij 

hopen jullie volgend jaar weer te verblijden een vernieuwde nieuwsbrief.  
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