
Kort nieuws 
Woensdag 1 juni valt de Huis3 folder met diverse 
informatie op de mat. Met onder meer het           
programma. Heeft u het programma nog niet       
gezien. Neem dan snel een kijkje op onze 
website.   

Vrijwilligers 
In de week van Huis3 bruist het van de activiteiten. Voor ieder wat wils: sportief, actief,    
muzikaal, voor jong en voor oud, en er kan ook nog de hele week gegeten en gedronken 
worden. Maar om dat mogelijk te maken, zijn er natuurlijk veel vrijwilligers no-
dig. Verkeersregelaars, sjouwers, opbouwers en afbrekers, keukenprinsen en -prinsessen, 
taarten-/cake- en pannenkoekenbakkers, tieners, sportieve types… ook wat dat betreft is 
er voor iedereen wel iets te doen! 
Wil jij/wilt u eraan meewerken om deze week tot een daverend succes te maken? 
Laat dan weten op welke dag(en)/tijd(en) u/jij beschikbaar bent, en of u/jij voorkeur hebt 
voor een bepaalde taak. Aanmelden kan bij Marjorie, 06-83606030 
of vrijwilligers.huis3@gmail.com. Vele handen maken licht werk, dus we kijken uit naar 
uw en jouw aanmelding! 

Vr 24 juni Za 25 juni Zo 26 juni Ma 27 juni Wo 29 juni Do 30 juni Di 28 juni Vr 1 juli 

        

Tussenstand               

€129.650,- 

NIEUWSBRIEF 

jaargang 2 

nr. 6 

Heel Hardinxveld Helpt 
De van het begin af aan gehanteerde slogan ”Heel 
Hardinxveld (en omstreken) Helpt” heeft voor 
enorm veel beweging gezorgd. Wij willen met deze 
nieuwsbrief nog eenmaal de oproep doen om in 
beweging te komen. Dit kan zijn door je in te 
schrijven voor een activiteit, nog een actie te     
starten, je aan te melden als vrijwilliger of op een 
andere manier. We horen zo veel persoonlijke 
verhalen van mensen die geraakt zijn door kanker 
en daarom zo graag mee willen helpen!  
Dit is jouw kans om mee te doen aan Huis3! 

Tot slot  
Wij hopen jullie allemaal in de week van Huis3 te zien!  
De bewoners gaan een mooie prestatie neerzetten  
en hopen op jullie steun. 
Tot bij Huis3! 

Het bijgestelde  
streefbedrag gaat vast 
gehaald worden, daar 
vertrouwen we op!  
Raad jij de uiteindelijke 
opbrengst? 
Wie het weet, mag het 
zeggen! 

2022 

Donaties 
Toen we begin maart 2021 zijn gestart met de actie Huis3 hadden we geen 
idee dat dit zo’n succes zou worden. Destijds begonnen we met een 
streefbedrag van € 50.000,--. We gingen naar een ton. Om vervolgens op 1 
april ons streefbedrag bij te stellen naar € 133.333,33. En nu, met nog een 
kleine maand te gaan, zijn we ook daar al bijna. We zijn ervan overtuigd 
dat we ook hier weer overheen zullen gaan. Nog een keer een nieuw 
streefbedrag doen we niet. De prikkel om zo hoog mogelijk te scoren voor 
KWF blijft bij ons toch wel. We hopen van bij u ook. 
Voor het streefbedrag gaan we nu verder onder het motto “Wie het weet 
mag het zeggen”. We hebben daar een actie voor op touw gezet. Deze is 
te vinden op onze site.  
Wij hebben er 3 x naast gezeten. Diegene die er het dichtst bijkomt wint 
een heuse Huis3-taart en eeuwige Huis3-roem. 

mailto:vrijwilligers.huis3@gmail.com
https://www.huis3.nl/
https://www.huis3.nl/raad-het-eindbedrag/
https://www.facebook.com/Huis3KWF/
https://www.instagram.com/huis3.kwf/
https://www.huis3.nl/
https://www.huis3.nl/nieuwjaarsduik-hardinxveld-giessendam/
https://www.huis3.nl/geef-huis3-licht/
mailto:vrijwilligers.huis3@gmail.com
https://www.huis3.nl/programma/

