
Vandaag is het Wereldkankerdag, een mooie dag voor een donatie aan Huis3! 
Het programma voor de Huis3 week krijgt steeds meer vorm! We werken hier 
hard aan met het Huis3-team, stuk voor stuk mensen die zich graag inzetten om 
Huis3 tot een fantastische actie te maken.  

Heel Hardinxveld Helpt 
Het is heel tof om te zien dat de jeugd van de middelbare school ook in actie komt. Zo zijn er 
momenteel 8 jongeren die de actie boys VS girls hebben opgezet. Het wordt een echte wed-
strijd welk team het meeste geld weet in te zamelen. Dit doen ze met een heerlijke actie. De 
jongens gaan 12 uur als meiden leven met water, komkommers, nagellak en het kijken van ro-
mantische comedy’s. De meiden gaan daarentegen 12 uur leven als jongen met cola, frikandel-
len, actiefilms en uiteraard trainen zij tussentijd hun buikspieren en biceps. Het team wat het 
meeste geld ophaalt wint de eeuwige roem.  
 

Schrijf vrijdag 6 mei alvast in je agenda. Dan zal het enige echte Huis3 tennistoernooi bij tennis-
vereniging L.T.C. De Merwede plaatsvinden. Binnenkort volgt er meer informatie.  
 

We vinden het leuk dat er twee nieuwe mensen zicht hebben aangemeld voor de actie: doneer 
mijn kilo’s aan Huis3. De eerste maand gaan de kilo’s natuurlijk het hardst. We hebben met z’n 
drieën al €110,- gespaard. Geeft samen doen jou de motivatie? Doe dan mee! 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun 

      

Tussen-

stand               

€72.504,- 

NIEUWSBRIEF 

jaargang 2 

nr. 2 Oproep hulptroepen tijdens de week van Huis3! 
In deze week vrijdag 24 juni tot en met vrijdag 1 juli 2022 hebben wij uiteraard nog veel 
meer support nodig dan alleen deze commissie, die vanuit het Huis3 het geheel zal on-
dersteunen. Wij zijn opzoek naar heel veel vrijwilligers/hulptroepen. Denk maar eens 
aan wat er allemaal moet gebeuren: 

 Opbouwen en opruimen van het terrein                                                       
 (dit moet iedere dag gebeuren). 
 Begeleiden van een toffe activiteit in de ochtend/middag/avond.  
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. We zijn opzoek naar 
heel veel mensen, dus aanmelden met een groepje mag ook!!! 

Tot slot  
De Olympische Spelen zijn begonnen. Het motto van 
de Spelen is: Samen voor gedeelde toekomst. Wij hopen met Huis3 
ook te verbinden en samen te zorgen voor een betere toekomst!   

We hebben de maand    
januari veel donaties      
ontvangen voor de Mont 
Ventroix, een actie die al 
ruim  €11.000,00 heeft   
opgehaald. Wij hopen in 
de maand februari de 
mijlpaal van € 75.000,00 
te halen.   

2022 

Huis3 geeft licht…                                                        

In de week van Huis3 willen we op donderdag 

30 juni 2022 in de avond stil staan bij de men-

sen die voor jou/jullie belangrijk zijn of zijn ge-

weest, omdat ze geraakt werden door kanker. 

Dit willen wij doen door heel veel lampionnen   

te verlichten en zo een monument te maken.  

Stroopwafels  
We verkopen heerlijke stroopwafels voor Huis3!           

2 pakjes voor €5,- en een doos van 12 voor €30,-! 

Doe jij mee? 


