6. Raad het (eind)
bedrag van Huis3

01 juli 2022

Je kunt het eindbedrag raden wat door Huis3 aan
KWF op 1 juli 19:00 uur wordt overhandigd. Ben
jij diegenen die het eindbedrag het dichtst heeft

Via onze site of via de
QR code hiernaast ziet u
wat er dagelijks van uur
tot uur te doen is.

benaderd, dan win je een Huis3-slagroom-taart.

Heel Hardinxveld Helpt!
In maart 2021 zijn wij gestart met Huis3.
Met de actie Huis3, halen wij geld op voor

Meer info over deze acties op onze site:

www.huis3.nl

Waar staat Huis3?
Huis3 is een houten keet die door
Meerkerk Houtbouw geplaatst wordt op
het parkeerterrein van HKC / Sporthal het

kankeronderzoek. En dat is heel hard nodig,

Geen tijd om onze
Huis3-week te bezoeken?

want nog steeds krijgt 1 op de 3 mensen in
Nederland de diagnose kanker gesteld …….

(24 juni 2022 19:00 uur - 1 juli 2022 19:00 uur)
Geen nood u kunt ons natuurlijk wel ondersteunen.
Doneer dan via onderstaande QR code:

DOK aan de Steek te Boven Hardinxveld
(3372 XX).

Eén op de drie …. dat is
voorzichtig gezegd: één persoon
in een gemiddeld huisgezin ..!!
De einddatum is 1 juli 2022. In die tussenliggende
periode zijn en worden allerlei acties gevoerd.

Wanneer?
Op vrijdag 24 juni 19:00 uur gaan Mark
aan de Wiel, Ilona Meerkerk en Esther Bot
(24/7) Huis3 bewonen. Dinsdagmorgen
28 juni om 07:00 uur verlaten Mark en Ilona Huis3
en krijgt Esther, Marien de Hek en Ben Moen als

of via ons rekeningnummer:
NL43 RABO 0367 3356 62
t.n.v. Stichting Huis3 Hardinxveld-G’dam

Huis3-medebewoner tot 1 juli 2022 19:00 uur.
Tijdens deze Huis3-week zijn dagelijks vanaf
08:00 uur tot 22:00 uur tal activiteiten te doen.
Aan diverse consumptie mogelijkheden wordt
ook gedacht.

Namens het bestuur van Huis3,
de Huis3-bewoners en KWF
HARTELIJK DANK

De stand is nu:

€ 123.527,Wat is de huidige
Huis3 stand?
Het streven is om minimaal € 133.333,33
te gaan overhandigen aan KWF.

Op onze site www.huis.nl treft u altijd:
d
d
d

3. Hardinxveldse
nieuwjaarsduik

24 juni 2022

De actuele tussenstand;

De op 1 januari geplande Hardinxveldse

Een overzicht van alle acties;

Nieuwjaarsduik werd gecanceld door

De nieuwsbrieven, interviews en 			

Corona. Deze is nu omgedoopt tot “UNOX-

krantenartikelen;

Mid-Summer-Dive” en vindt nu plaats op

d Onze sponsoren;
d	
En niet te vergeten, onder het item “over ons”

24 juni met aansluitend de UNOX-AprèsDive-Party bij Huis3.

de Huis3-bewoners met hun beweegreden.

4. Boven Water
(toegang gratis)

Nog komende acties:
1. Mont Ventoux

03 - 07 juni 2022
03 - 07 juni 2022

In het weekend van 3-7 juni gaan er ruim

40 m/v voor Huis3 de Mont Ventoux (Mont

29 juni 2022

Op 29 juni om 15:00 uur en 19:00 uur de
familievoorstelling “Boven Water” in het
DOK voor jong en oud. Zaal open ½ uur
voor aanvang.

Ventroix) beklimmen.

2. Alpe d’Huez

10 - 13 juni 2022

Een weekend later 10-13 juni gaat er een
kleinere groep de Alpe d’Huez (Huez3)
beklimmen.

5. Geef Huis3 licht!

30 juni 2022

Op 30 juni, ’s avonds om 22:30 uur, zullen er
circa 2500 lampionnen geplaatst worden op
de parkeerplaats voor Huis3 of in het DOK.
Ieder die geraakt is door kanker, kan daar een
persoonlijk kaartje bij laten plaatsen ….

Meer info over deze acties op onze site:

www.huis3.nl

Deze Huis3 huis-aan-huis flyer en verspreiding
is mede mogelijk gemaakt door:

