
  40-dagen project 2022 

 

Activiteiten-, bestel- en intekenlijst 
 

Met veel plezier presenteren wij u hierbij de activiteiten voor het 40-dagenproject van 2022. Met uw deelname halen we geld op voor Youth for Christ 
Veenendaal. Op de volgende pagina kunt u zich inschrijven en verderop in dit document treft u per activiteit wat meer informatie aan zoals locatie, tijden en 
andere zaken.  
 
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. 

• Het heeft onze voorkeur om, indien mogelijk,  de kosten van deelname vooraf over te maken. Dit kan in 1 keer voor alle activiteiten indien van toepassing. 

Vermeld dit graag op uw aanmelding. De deelnamekosten kunnen natuurlijk ook contant betaald worden. 

• Bankrekeningnummer: IBAN NL14RABO0395138906, t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Veenendaal, O.v.v. 40-dagenproject 2022 DOH  

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

 
Hoe kunt u zich aanmelden voor de activiteiten? 

• 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 Eveline Roseboom op 06-11353069.  
 

Namens Youth for Christ - diaconie De Open Hof en commissie 40-dagenproject 2022 
 

Bedankt en leuk dat u meedoet aan de acties voor het 40-dagen project! 
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  40-dagen project 2022 

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

Aanmelding van: 

Naam/namen  

Telefoonnummer  Emailadres:  

Ik betaal per bankoverschrijving / contant Bijzonderheden:  

 

Kruisje 
als u 
meedoet 

Datum Tijdstip Activiteit Locatie Kosten deelname 
Aantal 
personen 

Opmerking 

 Donderdag 10 maart 19.30 - 20.15 uur Informatie avond YFC  De Open Hof Vrijwillig   

 Zaterdag 19 maart 14.00 - 16.00 uur High Tea De Open Hof € 10,00 p.p.   

 Zaterdag 26 maart 10.00 - 12.30 uur Voorjaarsmarkt Plein De Open Hof 
€ 5,00 / 10 violen 
€ 2,50 / 10 eieren, € 6,00 / 30 eieren 
€ 7,50 / luxe paasbrood 

  

 Zaterdag 26 maart 10.00 - 12.00 uur 
Run/Wandel/Rol & Ontmoet 
(ca 5 km) 

De Open Hof € 5,00 p.p.   

 Vrijdag 1 april 19.45 - 21.45 uur Pubquiz  De Open Hof 
€ 5,- p.p.  of   
€ 50,- per team met sponsor 

  

 Zaterdag 2 april 09.00 - 11.15  uur 
Natuurwandeling o.l.v. Foppe 
Dupuis 

Planken Wambuis 
of Grebbeberg 

€ 7,50 p.p.   

 Zaterdag 2 april 
13.00 - 14.30 uur 
of   
15.00 - 16.30 uur 

Stip workshop (met verf) De Open Hof € 8,50 p.p.   

 Zondag 3 april  11.30 - 12.15 uur Sponsorloop jeugd  Dragonder park 
Zie sponsorloop formulier. Kom de 
kinderen gezellig aanmoedigen!! 

  

 Zaterdag 9 april 09.00 - 12.30 uur Toertocht 50 km (racefiets) Start vanaf DOH € 7,50 p.p.   

 Zaterdag 9 april 11.00 - 19.00 uur 
LAN Party 12+ en 
inloopspreekuur computer- en 
game vragen  

De Open Hof Variabele bedragen   

 Zondag 10 april 08.00 - 09.00 uur Paasontbijt De Open Hof 
€ 6,00 p.p. 
€ 4,00 p.p. (tot 10 jr.) 

  

 



 40-dagen project 2022 
 

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

Informatieavond over Youth For Christ, donderdag 10 maart  
Anne-Marieke Slok is werkzaam bij YFC Veenendaal en legt uit wat de Stichting allemaal doet. Uiteraard 
ontvangen we u met een kopje koffie of thee. Svp aanmelden via e-mail op 40dagen.openhof@pkn-
veenendaal.nl. Voor meer informatie m.b.t. YFC kunt u mailen naar: Annemarieke.slok@yfc.nl 

 
Waar  : De Open Hof 
Datum & tijd : donderdag 10 maart, 19.15 uur - 20.00 uur 
Bijdrage  : Vrijwillig 
 
 

High Tea, zaterdag 19 maart 
We heten u graag welkom op zaterdag 19 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.  
Geef u snel op want vol is vol.   
 
Waar   : De Open Hof 
Datum & tijd  : zaterdag 19 maart, 14.00 uur - 16.00 uur  
Bijdrage  : € 10,00 p.p.  
 
 

Voorjaarsmarkt, zaterdag 26 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 26 maart, 10.00 uur - 12.30 uur  
 

Mijn bijdrage om te verkopen:   

□ ik bak …… taart(en)  □ ik maak ……………………   

□ ik bak …… cake(s)  □ ik neem mee ……………   

□ ik bak …… cupcake(s)   
  

Mijn bestelling:   
Mijn bestelling haal ik af en betaal ik eventueel op de Voorjaarsmarkt op zaterdag 26 maart tussen 
10.00 - 12.30 uur bij De Open Hof. Per bank overmaken mag natuurlijk ook.  

 
□ Violen    

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

 
□ Verse eieren  10 stuks € 2,50 / 30 stuks € 6,00  

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

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

     Per stuk € 7,50    
     ik bestel …… paasbrood/paasbroden     =  € ………  
    

       Totaalbedrag  =  € ………  
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 40-dagen project 2022 
 

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

Run/Wandel/Rol & Ontmoet (+/- 5 km), zaterdag 26 maart 

Loop een rondje hard of wandel/rol rustig een leuke route in de buurt van de kerk van circa 5 km. Dit doet u niet 
alleen, maar samen met iemand anders die meedoet. Wij zullen de koppels in 2 of 3-tallen samenstellen, zo 
krijgt u de kans om weer eens andere gemeenteleden te ontmoeten. Geef bij de aanmelding aan of u wilt 
rennen/wandelen/rollen. Onderweg zal YFC zorgen een gezonde snack en verfrissing. Een paar dagen vooraf 
ontvangt u de starttijd van ons.  
 
Waar   : start- en eindpunt bij De Open Hof 
Datum & tijd  : Zaterdag 26 maart, 10.00 uur - 12.00 uur  
Bijdrage  : € 5,00 p.p.  
 
 

Pub Quiz, vrijdag 1 april 
In teamverband vragen beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen. De pub quiz is op vrijdag 1 april. Geen 
grap maar wel 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 1 april, 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 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’.   
 
 

Stip workshop - Creatieve workshop “stippen”, zaterdag 2 april  
Altijd al een echt unieke en creatieve workshop willen doen? Kom “stippen”! Onder leiding van de zussen 
Jolanda & Hanneke wordt er met verf een boterhambordje gestipt op een manier zoals u / jij dat leuk vindt. 
Mooie voorbeeldpatronen staan hieronder op de foto. Geef u snel op want vol is vol. 
 

  
 

Waar   : De Open Hof  
Datum & tijd  : zaterdag 2 april, 13.00  - 14.30 uur of  15.00  - 16.30. Graag aangeven welke de voorkeur heeft.  
Bijdrage  : € 8,50 p.p.  
 
 
 

 
 



 40-dagen project 2022 
 

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

Natuurwandeling, zaterdag 2 april  
Onder leiding van Foppe Dupuis maken we een wandeling bij de Grebbeberg of 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 2 april, 9.00 uur vertrek met de auto, wandeling (ca. 1,5 uur) 
Bijdrage : € 7,50 p.p. 
 

□  Ja, ik doe mee en kom met ….... persoon/personen   

□  Ik kom met de auto en heb plek voor ….. passagiers   □ Ik rij graag met iemand mee 

 
 

Sponsorloop kids, zondag 3 april 
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 YFC!  
 
Waar   : start- en eindpunt Dierenkampje Dragonder 

Datum/tijd  : zondag 3 april, na de dienst ca. 11.15 uur  
Bijdrage  : vrije keus  

 
 

Toertocht (50km) (circa 25 km per uur), zaterdag 9 april 
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!  
 
Waar  : start- en eindpunt bij De Open Hof 
Route via  : Heteren, Bennekom, Kesteren, Rhenen 
Datum & tijd : 9 april, 9.00 uur - 12.30 uur 
Bijdrage  : € 7,50 p.p. 
 
 

LAN Party 12+ en inloopspreekuur Computer- en Game vragen, zaterdag 9 april 
De jongeren organiseren een LAN Party. 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 9 april, 11.00 uur - 19.00 uur   
Bijdrage  : Variabel  
 
 

Palmpaas ontbijt De Open Hof, zondag 10 april 
Met elkaar genieten van een heerlijk ontbijt voor de kerkdienst (9.30 uur). 
 
Waar   : De Open Hof 
Datum & tijd  : zondag 10 april, 8.00 - 9.00 uur (inloop 7.45 uur)  
Bijdrage  : € 6,00 p.p., kinderen tot 10 jaar € 4,00 p.p.  
 

□ Ja, ik kom ontbijten op 10 april met ….... persoon/personen  (...... volwassen /...... kinderen tot 10 jaar)   
  

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

  

Tel …………………………………………………………………… Dieetwensen …………………………………………………………………… 

http://www.de-open-hof.nl/

