
 

 

Activiteiten 40-dagenproject 2021 
 

 

Activiteitenoverzicht 
 

Met veel plezier presenteren wij u hierbij de activiteiten voor het 40-dagenproject van 2021. Met uw deelname 
halen we geld op voor Stichting Netwerk voor Jou.  
 
Dit zijn de activiteiten en verderop In dit document treft u per activiteit wat meer informatie aan zoals locatie, 
tijden en andere zaken.  
 

• Bezinningswandeling podcast 

• Van de Wandelmaker  

• Gemeentelid ontmoet gemeentelid 

• Run-wandel-rol-activiteit (ca 5 km) 

• Scharreleieren en paasbrood 

• Sponsorloop kids 

• Online Pub Quiz 

• Toertocht 75km (racefiets) 

Voorwaarden: 

• Aanmelden kan tot de opgegeven deadline en verschilt per activiteit i.v.m. planning en inkoop. 

• Soms is het aantal deelnemers beperkt en geldt vol = vol. We hanteren dan het principe wie het eerst 
komt, het eerst maalt. Uiteraard houden we daarbij rekening met formulieren die via de brievenbus van 
De Open Hof worden ingeleverd en daardoor wat langer onderweg zijn. 

• Activiteiten waarbij het weer van invloed is, zullen bij slecht weer worden geannuleerd of verplaatst. 
Noteer daarom duidelijk uw telefoonnummer en e-mailadres zodat wij u tijdig daarover kunnen 
informeren. M.u.v. de sponsorloop kids, die gaat altijd door! 

• Indien mogelijk en van toepassing, de deelnamekosten graag contant betalen. Het is ook mogelijk om de 
kosten van deelname vooraf over te maken.  
Vermeld dit graag even op uw aanmelding.  

• Bankrekeningnummer: IBAN NL14RABO0395138906, t.n.v. Diaconie Prot. 
Gemeente te Veenendaal, O.v.v. 40-dagenproject 2021 DOH of via deze 
speciale Givt QR-code.  

• En natuurlijk geldt bij alle activiteiten dat u gerust meer mag geven dan de 

genoemde bijdrage 😊. 

Hoe kunt u zich aanmelden? 

• Op de website www.de-open-hof.nl/activititeiten-40-dagenproject/ vindt u de links naar een aantal 
formulieren, u kiest voor het formulier ‘Activiteiten-, bestel- en inschrijfformulier’.  

• Download het formulier, vul het in, sla het op en mail het naar 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl. 

• Of download en print het inschrijfformulier, vul het handmatig in en deponeer het ingevulde formulier in 
de brievenbus van Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86.  

 
Vragen? 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Wij zijn bij voorkeur bereikbaar via e-mail 
op 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl. Als dat niet lukt bel dan gerust (na 18.30uur) met Welmoed Klomp 
op 06-24618850.  

 
Namens de Stichting Netwerk voor Jou - Diaconie De Open Hof en  

Commissie 40-dagenproject 2021 
 

Bedankt en leuk dat u meedoet aan de acties voor het 40-dagenproject! 
  

http://www.de-open-hof.nl/activititeiten-40-dagenproject/
mailto:40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl


 

 

Activiteiten 40-dagenproject 2021 
 

Super bedankt dat u meedoet aan de acties voor het 40-dagenproject! 

Bezinningswandeling ‘podcast’ 
 
Ga heerlijk wandelen in de natuur op een moment naar keuze en luister ondertussen naar een podcast van 
Hanna Pol op uw mobiel. De podcast van 16 minuten begeleidt je op een wandeling van 45-60 minuten. Na 
bestelling wordt een link naar de podcast in MP3 formaat toegestuurd.  
 
Bijdrage : € 5,00 p.p. 

 

Van de Wandelmaker – Wandelgids met 3 routes  
‘Over onbekende, nieuwe en vergeten paden en straten van Veenendaal’ 

 
Dat is de titel van een nieuwe wandelgids voor Veenendaal. Joost van Schuppen (in wandelrouteland ook 
bekend als De Wandelmaker, tevens auteur van het Gilbert van Schoonbekepad) heeft speciaal voor de 40-
dagenactie deze wandelgids belangeloos samengesteld voor zowel wijkgemeente ZuidWest als wijkgemeente 
De Open Hof. 
Er zijn 3 routes in opgenomen die elk bij een bekend kerkgebouw beginnen: 
‘Waar wij wonen’ is de rondwandeling Zuid-West (11km) die begint bij de Petrakerk. 
‘Over het Kleine en Grote Veenlo’, is de rondwandeling Centrum, (4km) die start bij de Oude Kerk op de Markt. 
‘Naar het Nieuwe Groen’, is de Rondwandeling Noord-Oost (11km) die begint bij kerkgebouw van de Open Hof 
aan het Ronde Erf. 
Voor alle drie de routes geldt dat het thema: ‘onbekend, nieuw en vergeten’ veel wandelaars zal verrassen. 
Het wandelgidsje is heel compleet, er is een duidelijke routebeschrijving met kaartjes opgenomen, veel 
bezienswaardigheden onderweg worden beschreven en zijn veelal voorzien van foto’s. 
Wie de gids bestelt krijgt deze digitaal toegezonden in Pdf-formaat via WeTransfer, met handige route voor op 
de mobiel. 
 
Bijdrage : € 10,00 per gids 

 
Scharreleieren en paasbrood  
 
Heerlijk verse scharreleieren uit Lunteren. En natuurlijk hebben we weer het lekkerste paasbrood van 
Veenendaal en omstreken van Bakkerij ’t Haverland.  
Bestellen kan tot en met maandag 22 maart a.s.  
 
Afhalen : Zaterdagochtend 27 maart tussen 10:00 en 11:30 uur afhalen in De Open Hof 
Bijdrage : Verse eieren  10 stuks € 2,50 / 30 stuks € 6,00 

: Luxe paasbrood  (600gr)     Per stuk € 7,50  

 
Gemeentelid ontmoet gemeentelid  
 
Het afgelopen jaar hebben we elkaar helaas bijna of helemaal niet kunnen ontmoeten. Ondanks dat de regels 
nog steeds veel beperkingen opleggen willen we u/jou toch de mogelijkheid bieden weer in ieder geval 1 op 1 
contact te hebben. Hoe gaan we dit doen? 
 
Van maandag 1 maart tot maandag 15 maart kunt u een gezellige activiteit aanbieden. Bijv. een ritje met uw 
auto met 1 passagier in de omgeving of een lunch bij u thuis voor 1 persoon of …….vul zelf een leuk idee in. 
 
Van maandag 15 tot maandag 27 maart kan dan via de website www.de-open-hof.nl/activititeiten-40-
dagenproject/ op het aanbod worden ingeschreven. De datum van uitvoering wordt onderling bepaald door de 
twee partijen. 
 
Bijdrage : De aanbieder bepaalt van tevoren wat voor de activiteit betaald moet worden. De opbrengst is    

  in zijn geheel voor het 40-dagenproject Netwerk voor Jou. 

https://www.de-open-hof.nl/activititeiten-40-dagenproject/
https://www.de-open-hof.nl/activititeiten-40-dagenproject/
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Super bedankt dat u meedoet aan de acties voor het 40-dagenproject! 

 
 
Run-wandel-rolactiviteit (5 km)  
 
Bewegen is gezond en gezellig. Ren, Wandel of ga mee met de rolstoel en doe gezellig met ons mee. De route is 
van De Open Hof naar het kantoor van Netwerk voor Jou (Vijftien Morgen 7). Dat is ca 2,5 km heen en ook weer 
terug. Voor verfrissing wordt gezorgd! 
Zoals het er nu uitziet wordt er gestart in tweetallen. U ontvangt 2 dagen vooraf de starttijd van ons. 
 
Waar  : start- en eindpunt bij De Open Hof. 
Datum/tijd : 13 maart 9:30 uur – 12:30 uur 
Bijdrage  : € 5,00 p.p. 

 
Online Pub Quiz 
 

In teamverband vragen beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen. Een gezellige avond voor jong en oud! 
Vorm een team van ca 5 personen met familie, vrienden, buren, collega’s, sportmaatjes etc, maar hou je aan de 
corona maatregelen! En heb je een sponsor voor je team gevonden dan zorgen we ervoor dat deze sponsor 
tijdens de avond voldoende publiciteit krijgt. Vanaf 19:15 ben je online welkom. We beginnen om 19:30uur en 
eindigen rond 21:30 uur. 
We geven de Pub Quiz via MS Teams. Hiervoor is het nodig dat er 1 persoon per team een laptop/computer 
heeft met MS Teams toegang. Bij voorkeur met camera en microfoon optie.  
Na inschrijving ontvangt de teamcaptain de benodigde Teams link, instructie, antwoordbladen etc.  
 
Waar  : Thuis via Teams 
Datum/tijd : 26 maart, 19:30 uur, online inloop vanaf 19:15uur 
Bijdrage  : € 5,00 p.p., team met sponsor € 50,00 
 
Vermeld op het inschrijfformulier in de kolom ‘Opmerking’ de naam van de teamcaptain als u zich met een team 
van maximaal 5 personen opgeeft. 
Als u graag wilt meedoen, maar nog geen team heeft, vermeld dan in deze kolom ‘zoekt team’.  

 
Sponsorloop kids 
 
Speciaal voor de jeugd tot ca. 12 jaar is er de sponsorloop. Ouders vinden een printversie van de uitleg en het 
sponsorloop formulier online op  www.de-open-hof.nl/activititeiten-40-dagenproject/. Kom in beweging en ren 
mee voor Netwerk voor Jou! We horen graag wie er meeloopt via 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl. Enne 

weer of geen weer deze activiteit gaat altijd door      . 
 
Waar  : Start- en eindpunt bij Dierenkampje in Dragonderpark. 
Datum/tijd : 21 maart na de dienst rond ca 11:15 uur 
Bijdrage  : vrije keus 

 
Toertocht (75km) (circa 25km per uur) 
 
Weet u welke sportieve gemeenteleden regelmatig de racefiets uit de schuur pakken? Heeft u ook zin in een 
mooie voorjaarstocht door ons fantastische landschap? Geef u dan vooral op!  
Zoals het er nu uitziet wordt er gestart in tweetallen. U ontvangt 2 dagen vooraf de starttijd van ons. 
 
Waar  : Start- en eindpunt bij De Open Hof. 
Datum/tijd : 27 maart 9:00 uur – 12:30 uur 
Bijdrage  : € 5,00 p.p. 

 

http://www.de-open-hof.nl/activititeiten-40-dagenproject/
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