
 40-dagen project 2023 
 

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

Activiteiten-, bestel- en intekenlijst 
 

Met veel plezier presenteren wij u hierbij de activiteiten voor het 40-dagenproject van 2023. Met uw deelname 
halen we geld op voor Bliss to Shine. Op de volgende pagina’s treft u de informatie per activiteit aan zoals locatie 
en tijden. Op het laatste vel kunt u zich inschrijven en de bestelling voor de voorjaarsmarkt vermelden. U vindt 
deze informatie en het inschrijfformulier ook online op www.de-open-hof.nl. 
 

Voorwaarden: 
• Aanmelden kan tot 7 dagen voor de geplande datum van de 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. 

• De kosten voor deelname kunt u zowel gepast contant betalen of vooraf overmaken op onderstaand 

bankrekeningnummer of via de PGV app. Dit kan in 1 keer voor alle activiteiten indien van toepassing. 

Vermeld dit graag op uw aanmeldformulier.  

• Bankrekeningnummer: IBAN NL14RABO0395138906, t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Veenendaal, O.v.v. 

40-dagenproject 2023 DOH.  

Let op: Zonder goede referentie komt het geld in de algemene diaconie pot terecht. 

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

 

Hoe kunt u zich aanmelden voor de activiteiten? 
• Elke zondag ingevuld formulier inleveren of ter plekke aanmelden bij de 40-dagentafel. 

• Formulier invullen en mailen naar 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl.  

• Stuur een mail naar 40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl. Vermeld aub uw contactgegevens zodat wij u 
kunnen bereiken. 

• 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 18.30 uur) met Welmoed Klomp 
op 06-24618850.  
 
Agenda 

Datum Tijdstip Activiteit Locatie 

Zondag 26 februari Na de dienst Paasgroetenactie De Open Hof 

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 maart 9.30 uur Lentewandeling De Open Hof 

Zaterdag 11 maart 14.00 - 16.00 uur High Tea De Open Hof 

Zaterdag 18 maart 09.00 - 11.15 uur Natuurwandeling  P Ronde Erf 

Dinsdag 21 maart 14.30 - 16.00 uur Kaarsen maken  De Open Hof 

Dinsdag 28 maart 19.30 – 21.00 uur Kaarsen maken  De Open Hof 

Zaterdag 25 maart 10.00 – 12.00 uur Voorjaarsmarkt Plein De Open Hof 

Zaterdag 25 maart 11.00 - 19.00 uur LAN Party 12+  De Open Hof 

Zondag 26 maart  11.30 - 12.15 uur Sponsorloop jeugd  Dragonder park 

Vrijdag 31 maart 19.45 - 21.45 uur Pubquiz  De Open Hof 

Zaterdag 1 april 10.00 - 12.00 uur Workshop Paasbloemstuk De Open Hof 

Zondag 2 april 08.00 - 09.00 uur Paasontbijt De Open Hof 

http://www.de-open-hof.nl/
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 40-dagen project 2023 
 

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

Paasgroetenactie, zondag 26 februari  
Deze actie nemen we graag op in ons 40-dagen project en staat los van het gekozen goede doel. Met de 
Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie krijgen gedetineerden en tbs’ers in Nederland en 
Nederlandse gevangenen in het buitenland een bemoedigende groet rond Pasen. Na de dienst op 26 februari 
liggen bij de koffie de kaarten, uitleg en voorbeelden klaar om geschreven te worden. Voor het versturen en de 
postzegel voor de tweede aangehechte kaart wordt gezorgd. Deze tweede kaart kan de gedetineerde zelf aan 
iemand sturen. Schrijft u mee? 
 
Waar  : bij de koffie na de kerkdienst  
Datum & tijd : zondag 26 februari, 11.15 
 

 

High Tea, zaterdag 11 maart 
We heten u graag welkom op zaterdag 11 maart in de Open Hof voor weer een ouderwets gezellige High Tea.  
Onder het genot van thee en allerlei lekkere hapjes kan er in kleine groepjes fijn bijgepraat worden. Vol=vol. 
 
Waar   : De Open Hof 
Datum & tijd  : zaterdag 11 maart, 14.00 uur - 16.00 uur  
Bijdrage  : € 10,00 p.p.  
 

 

Lentewandeling, dinsdag 7, 14, 21 en 28 maart  
Iedere dinsdag een andere korte wandeling (max een uur) in onze wijk met halverwege of aan het einde koffie of 
thee met wat lekkers bij een gemeentelid thuis. Hierdoor leuk om alle vier de data mee te doen. We starten elke 
wandeling om 9.30uur.  
Op 7 maart starten we bij de Open Hof, met een koffiepauze op het Van Hunnikerf.  
De startlocatie voor dinsdag 14, 21 en 28 maart ontvangt u uiterlijk een week van tevoren van ons. 
 

Tijd  : 9.30uur 
Bijdrage : vrijwillige bijdrage 
 

Vermeld op het aanmeldformulier, in de kolom ‘Opmerking’, welke dinsdagen u meeloopt. 
 
 

Natuurwandeling, zaterdag 18 maart  
Onder leiding van Foppe Dupuis lopen we de wandelroute “het bommenlijntje” bij Planken Wambuis. Een 
wandeling waarbij we hopen prachtige flora en fauna te zien. Heerlijk om op een actieve manier te ontspannen.  
 
Waar  : verzamelen bij parkeerplaats kapper het Ronde Erf  
Datum & tijd : zaterdag 18 maart, 9.00 uur vertrek met de auto, wandeling (ca. 1,5 uur) 
Bijdrage : € 7,50 p.p. 
 
Vermeld op het aanmeldformulier, in de kolom ‘Opmerking’, of u wel of niet met de auto komt en voor hoeveel 
extra passagiers u plek heeft. Dan kunnen we zoveel mogelijk samen naar het vertrekpunt rijden. 
 
 

LAN Party 12+ en inloopspreekuur Computer- en Game vragen, zaterdag 25 maart 
De jongeren organiseren een LAN Party. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor jongeren om mee te 
doen. Opgeven kan bij Jurrien Visser via  40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl. 
Bent u benieuwd wat dit is of wilt u even meedoen kom gerust kijken. Daarnaast zijn ze bereid tegen een variabele 
bijdrage voor het goede doel al uw computer en/of game vragen te beantwoorden.  
 

Waar   : De Open Hof 
Datum/tijd  : zaterdag 25 maart, 11.00 uur - 19.00 uur   
Bijdrage  : Variabel  

mailto:40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl


 40-dagen project 2023 
 

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

Pub Quiz, vrijdag 31 maart 

In teamverband vragen beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen. De pub quiz is op vrijdag 31 maart. Een 
heel gezellige avond voor jong en oud!   Vorm een team van maximaal 5 personen met familie, vrienden, buren, 
collega’s, sportmaatjes etc.   Heb je een sponsor voor je team gevonden? Dan zorgen wij ervoor dat deze sponsor 
tijdens de avond voldoende publiciteit krijgt.   
 
Waar   : De Open Hof  
Datum/tijd  : vrijdag 31 maart, 19.45 uur - 21.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)  
Bijdrage  : € 5,00 p.p., team met sponsor € 50,00  
  
Vermeld op het aanmeldformulier, in de kolom ‘Opmerking’, de naam van het team en de teamcaptain als u zich 
met een team van maximaal 5 personen opgeeft.  Heeft u nog geen team, vermeld dan in deze kolom ‘zoekt 
team’.   
 

 

Workshop Paaskaars maken, dinsdag 21 maart en dinsdag 28 maart 

U kunt natuurlijk een mooie Paaskaars kopen die gemaakt is door iemand anders.  
Maar wat nog leuker is? Zelf maken! Onder leiding van Joke van Dijk is dat mogelijk. Vol=vol. 
 

Waar   : De Open Hof  
Datum & tijd 1  : Dinsdagmiddag 21 maart 14.30 uur – 16.00 uur of 
Datum & tijd 2 : Dinsdagavond 28 maart 19.30 uur - 21.00 uur  
Bijdrage  : € 10,00 p.p.  
 

 

Workshop Paasbloemstuk, zaterdag 1 april 
Zaterdag 1 april krijg je de gelegenheid met natuurlijke materialen te werken en een mooi decoratief stuk voor de 
Paasdagen te maken. Onder begeleiding van Carla en Els maak je een stukje op een bord of schaal, die je zowel 
binnen als buiten kan neerzetten. Er wordt voor voldoende materiaal gezorgd, maar het is wel handig om een 
eigen mesje mee te nemen en iets zoals een grote tas of kratje om het bord in mee naar huis te nemen.  Vol=vol. 
 

Waar   : De Open Hof  
Datum & tijd  : zaterdag 1 april, 10.00 - 12.00 uur  
Bijdrage  : € 15,00 p.p.  
 

 

Sponsorloop kids, zondag 26 maart 

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. Kom in beweging en ren mee voor Bliss to Shine!  
 

Waar   : start- en eindpunt Dierenkampje Dragonder 

Datum/tijd  : zondag 26 maart, na de dienst ca. 11.30 uur  
Bijdrage  : vrije keus  
 

 

Palmpaas ontbijt De Open Hof, zondag 2 april 
Met elkaar genieten van een heerlijk ontbijt voor de kerkdienst (9.30 uur). 
 

Waar   : De Open Hof 
Datum & tijd  : zondag 2 april, 8.00 - 9.00 uur (inloop 7.45 uur)  
Bijdrage  : € 7,50 p.p., kinderen tot 10 jaar € 4,00 p.p.  
 

Vermeld op het aanmeldformulier, in de kolom ‘Opmerking’, eventuele dieetwensen. 

  

http://www.de-open-hof.nl/
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Super bedankt dat u meedoet aan de acties voor het 40-dagen project! 

Voorjaarsmarkt, zaterdag 25 maart 

Ook dit jaar weer een gezellige voorjaarsmarkt op het plein bij Wijkkerk De Open Hof waar taarten, cakes, verse 
eieren, violen, paasbroden en nog veel meer worden verkocht.   
 
Waar   : Plein bij De Open Hof 
Datum & tijd  : zaterdag 25 maart, 10.00 uur - 12.00 uur  
 

Mijn bijdrage om te verkopen:   

□ ik bak …… taart(en)   □ ik heb …… stekjes voor in de tuin of huiskamer 

□ ik bak …… cake(s)    □ iets anders (in overleg): …………………………………………….   

□ ik geef een boek  

Ik heb een mooi boek in mijn bezit en die gun ik graag een ander. Daarom geef ik dit boek aan de 
voorjaarsmarkt om te verkopen en hoop hierbij, dat de nieuwe bezitter van dit boek ook net zoveel 
leesplezier hieraan beleeft. Per persoon mag je één boek inleveren. 
(Wanneer je het leuk vindt om een reactie van de nieuwe bezitter te krijgen, leg dan een briefje met je naam 
in dit boek).  
 
Inleveren van uw bijdrage kan op vrijdagavond 24 maart tussen 18.30 en 19.30uur of zaterdagochtend 25 
maart tussen 9.00 en 10.00uur in de Open Hof. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mijn bestelling voor de voorjaarsmarkt: 

□ Violen    

     Per 10 stuk  € 5,00   
     ik bestel …… x 10 stuks       =  € ………  
 

□ Verse eieren 10 stuks € 2,75/ 30 stuks € 7,00  

     ik bestel …… x 10 eieren       =  € ………  
     ik bestel …… x een tray van 30 eieren     =  € ………  
 

□ Luxe paasbrood  (600gr) heerlijk gebakken door ‘t Haverland 

     Per stuk € 8,00    
     ik bestel …… paasbrood/paasbroden     =  € ………  
    

       Totaalbedrag  =  € ………  
 
 
Afhalen van de bestelling tijdens de voorjaarsmarkt op zaterdag 25 maart tussen 10.00--12.00 uur: 

□ ik betaal contant   □  ik maak per bank over 

  

 
Naam  ……………...………………………………………………..……   
 
Emailadres ……………...………………………………………………..…… 

  

Tel   ……………...………………………………………………..…… 
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Super bedankt dat u meedoet aan de acties voor het 40-dagen project! 

Aanmelding van: 

Naam/namen  

Telefoonnummer  Emailadres:  

Ik betaal per bankoverschrijving/PGV app / contant Bijzonderheden:  

 

Kruisje = 
meedoen 

Datum Tijdstip Activiteit Locatie Kosten deelname 
Aantal 
personen 

Opmerking 

n.v.t. Zondag 26 februari Na de dienst Paasgroetenactie De Open Hof n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Dinsdag 7 maart 9.30 uur Lentewandeling De Open Hof Vrijwillige bijdrage   

 Dinsdag 14 maart 9.30 uur Lentewandeling Volgt later Vrijwillige bijdrage   

 Dinsdag 21 maart 9.30 uur Lentewandeling Volgt later Vrijwillige bijdrage   

 Dinsdag 28 maart 9.30 uur Lentewandeling Volgt later Vrijwillige bijdrage   

 Zaterdag 11 maart 14.00 - 16.00 uur High Tea De Open Hof € 10,00 p.p.   

 Zaterdag 18 maart 09.00 - 11.15 uur 
Natuurwandeling  
o.l.v. Foppe Dupuis 

Parkeerplaats kapper 
Ronde Erf 

€ 7,50 p.p.  
Wel/geen auto 
__ passagiers 

 Dinsdag 21 maart 14.30 - 16.00 uur Kaarsen maken  De Open Hof € 10,00 p.p.   

 Dinsdag 28 maart 19.30 – 21.00 uur Kaarsen maken  De Open Hof € 10,00 p.p.   

 Zaterdag 25 maart 10.00 – 12.00 uur Voorjaarsmarkt Plein De Open Hof 
z.o.z. invullen bijdrage en/of 
bestelling 

n.v.t.  

 Zaterdag 25 maart 11.00 - 19.00 uur 
LAN Party 12+ en inloop 
spreekuur computervragen  

De Open Hof Variabele bedragen   

 Zondag 26 maart  11.30 - 12.15 uur Sponsorloop jeugd  Dragonder park 
Zie sponsorloop formulier. Kom de 
kinderen gezellig aanmoedigen!! 

  

 Vrijdag 31 maart 19.45 - 21.45 uur Pubquiz  De Open Hof 
€ 5,- p.p.  of   
€ 50,- per team met sponsor 

 Team: 
Captain: 

 Zaterdag 1 april 10.00 - 12.00 uur Workshop Paasbloemstuk De Open Hof € 15,00 p.p.   

 Zondag 2 april 08.00 - 09.00 uur Paasontbijt volwassenen De Open Hof € 7,50 p.p.   

 Zondag 2 april 08.00 - 09.00 uur Paasontbijt kinderen tot 10j De Open Hof € 4,00 p.p. (tot 10 jr.)   

 


