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Kort nieuws 
Zoals iedereen al heeft kunnen zien hebben wij vrijdag 1 april ons streefbedrag van € 100.000,- 
gehaald. Huis3 heeft onder dwang - of zoals ‘directrice’ Esther zegt: in goed overleg - het 
streefbedrag verhoogd naar € 133.333,33. Bent u ook benieuwd 
hoe dit is gegaan, klik dan op deze afbeelding naar het filmpje…  
Via alle afbeeldingen in deze nieuwsbrief kom je bij een bericht   
met meer informatie! 

Stroopwafels 
Huis3 vindt het heel leuk te melden dat CBS Het Kleurenlint uit Gorinchem zich heeft             
aangemeld om stroopwafels te gaan verkopen voor Huis3. Succes met de verkoop daar! 

Tussenstand               

€113.076,- 

Heel Hardinxveld Helpt 

De Lach 
Cafetaria de Lach gaat ook een steentje bijdragen aan Huis3. Van alle bestellingen die in de week 
van 24 juni t/m 1 juli bij Cafetaria de Lach worden gedaan, zal er van elke bestelling € 1,00        
gedoneerd worden aan Huis3. Klik even op hun logo om meer te weten te komen! 

Scoren tegen Kanker 
Zaterdag 14 mei wil Huis3 de sportverenigingen vragen om te scoren tegen kanker! Hoe werkt de actie 
scoor tegen kanker? Ieder team kan zich aanmelden bij ons. Het idee is om voor ieder 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.  

Aanstaande vrijdag 6 mei staat het Huis3 tennistoernooi bij L.T.C. De Mer-
wede op het programma. Van 18:00 uur tot 19:00 uur is er een   tenniscli-
nic verzorgd door tennisschool Bas-Ta. Vervolgens zullen we van start gaan 
met het tennistoernooi. Voor degenen die zich niet hebben opgegeven, is 
er natuurlijk wel de uitnodiging om te komen kijken.  

YouTube kanaal:  
Op ons YouTube kanaal zijn de afgelopen tijd diverse filmpjes verschenen. Zo heb-
ben de bewoners van Huis3 zich aan jullie voorgesteld. Donderdag 14 april zijn Ben, 
Mark en onze cameraman Willem naar het Erasmus MC in Rotterdam geweest voor 
een interview met internist oncoloog Arjen Joosse. Een filmpje waar wij ontzettend 
trots op zijn en erg dankbaar zijn voor de      
medewerking van Arjen Joosse. Voor degenen 
die dit nog niet gezien hebben, een aanrader 
om nog even te kijken: 

Donaties 
De afgelopen maand hebben 
we goed gedraaid. Eind maart 
stonden we op € 92.352,--. 
Eén maand later hebben we er 
ruim € 20.000,-- bij! 
Wat het uiteindelijke eindbe-
drag wordt, is voor iedereen 
moeilijk in te schatten. Denken 
jullie het wel te weten, doe 
dan mee met de actie 
Raad het eindbedrag: 
 

Tot slot  
Eind mei valt er een Huis3 huis-aan-huis flyer op de deurmat. Daarin wor-
den nog even de acties van juni aangestipt en ook wordt de weg gewezen 
naar het volledige programma in de week van Huis3, van 24 juni 19:00 uur 
tot 1 juli 19:00 uur. 


