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Huis3 
Nog minder dan 100 dagen… Huis3 komt er nu echt bijna aan en de week van Huis3 gaat ook 
iedere keer weer meer vorm krijgen. Achter de schermen zijn we bezig het programma op onze 
website te krijgen. Ben je ook zo benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren? Hou onze website 
dan goed in de gaten. Wij kijken er naar uit! Ook tot de week van Huis3 zijn er nog veel leuke 
initiatieven. Lees er meer over door op de afbeeldingen in deze nieuwsbrief te klikken! 

Spinning Marathon 
Team Mont Ventroix organiseert vrijdagavond 8 april een spinning marathon voor Huis3 bij 
Sportschool Fitter bij de Wit. Dit team heeft al ruim € 17.000,00 opgehaald. Onderaan deze 
nieuwsbrief vind je ze (bijna compleet) op de foto! Op onze website staat een inschrijffor-
mulier. Als je niet wilt komen spinnen is er wel voor iedereen de mogelijkheid om voor of 
tijdens het spinnen binnen te lopen om eventueel aan te moedigen.  

Tussenstand               

€92.352,- 

Donaties 
In de maand maart is er iedere 
dag wel een donatie binnenge-
komen. Dit heeft geresulteerd 
in een enorme sprong op de 
donatiebalk. Het streefbedrag 
komt echt iedere dag dichter 
in de buurt. We moeten toch 
maar eens serieus overwegen 
om ons streefbedrag aan te 
gaan passen... 

Heel Hardinxveld Helpt 

Oranjetompoezen 
Op Koningsdag verkopen Joris en Daphne weer heerlijke oranje-
tompoezen en dit jaar nieuw de oranje-chocoladebollen (van Bak-
ker van der Grijn). Wil je deze bestellen, kijk dan snel op onze site.  

Team Mont Ventroix 

Jelly Balloons 
Naast alle activiteiten kunt u Huis3 ook steunen door wat lekkers   
of leuks te bestellen. Jens en Lotte hebben weer een rage gespot. 
De populaire Jelly balloon ballen zijn vanaf nu te koop. Een ballon 
die een bal wordt…  

Tennis Toernooi 
Op vrijdag 6 mei zal het Huis3 tennistoernooi bij L.T.C. De Merwede plaatsvinden. Tijdens dit toernooi zullen 
de wedstrijden in dubbels gespeeld worden. Je schijft je dan ook in als koppel. Voorafgaand aan het toernooi 
zal er een clinic plaatsvinden. Deze clinic wordt verzorgd door tennisschool Bas-Ta.   

Paaseieren zoeken 
De maand april zijn er veel activiteiten. Op woensdag 6 april is er voor 
kinderen weer het paaseieren gaan zoeken op de groenstrook  tussen de 
Botenweg en de Lijnbaan. ’s Avonds is erop dezelfde locatie een editie 
voor volwassenen waar 3 gouden eieren verstopt zijn. Bij het inleveren 
hiervan kunnen mooie prijzen worden opgehaald.  

Bloemen 
Ook zin in een vrolijk gekleurde tuin? 
Sven en Jelle zijn weer begonnen met 
de verkoop van bloemenzaden. De 
opbrengst is voor 50% voor Oekraïne 
en de andere helft is voor Huis3. 


