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Vergaderingen en conferenties Op Hodenpijl 
Op Hodenpijl biedt ruimtes voor sfeervolle bijeenkomsten. De combinatie duurzaamheid, 
natuurlijke en eerlijke voeding, gratis parkeren voor 100 auto’s, de locatie dichtbij de A4 zorgt 
voor veel mogelijkheden voor grote en kleine bijeenkomsten. 
 
Voormalige Kerk 
De Kerk biedt 250 zitplaatsen in theateropstelling inclusief geluidsinstallatie. Vleugel, beamer 
& scherm zijn te huur tegen meerprijs. In de kerk is geen catering mogelijk, u kunt hiervoor 
uitwijken naar het aangelegen restaurant. 
 
Restaurant 
Het restaurant biedt ruimte voor een koffie, lunch, borrel of diner. U kunt uw bijeenkomst 
uitbreiden met lunch- of dinerbuffet tot 100 gasten. Onze koks werken met de oogst van het 
moment. Supervers, biologisch, van lokale leveranciers en als het even kan uit eigen tuin of 
stal. Bij goed weer is het mogelijk uit te wijken naar de tuin. 
 
Pastoriekamer 
De stijlvolle Pastoriekamer is volledig teruggebracht in de oude staat. De kamer is ingericht als 
vergaderruimte met een lange tafel en losse tafels en zitjes. De ruimte is geschikt voor 
bijeenkomsten tot 45 personen.  
 
Serre 
De Serre is gelegen aan de tuinkant. Bij mooi zetten we de deuren open en kun je gebruik 
maken van de tuin. Te huur voor vergadering of actief programma. De ruimtes is geschikt 
voor bijeenkomsten van 15 tot 20 personen.  
 
Voorbeeldprogramma: 
 
08.30 uur   Ontvangst gasten in restaurant 
09.00 uur  Vergaderen in één van de ruimtes Op Hodenpijl 
   Onbeperkt koffie, thee, water en cake (uitgezonderd kerk) 
  
12.30 uur  Lunch in het restaurant 
   Kleine soep, 2 vegetarische bolletjes en een stuk fruit of snoepgroenten 
   Melk/karnemelk en water op tafel 
 
13.30 uur  Vervolg vergadering 
   Onbeperkt koffie, thee, water met snackgroenten uit eigen tuin 
 
17.30 uur  Einde vergadering 
 
18.00 uur  3-gangen diner in het restaurant 
   Wijn en water op tafel. Overige dranken inbegrepen 
   Koffie en thee na afloop  
 
20.30 uur  Einde 
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Prijzen ruimtes      1 dagdeel   2 dagdelen 

Voormalige kerk  250 p.   € 750,00   €  1150,00 
Pastoriekamer   30-35 p.  € 275,00   €  400,00 
Serre    15-20 p.  € 175,00   €  300,00 
 
Prijzen extra’s per dag 
Beamer en scherm kerk    € 121,-    
Beamer en scherm Serre of Pastorie   € 60,50 
Flipover      € 6,05 
Andere opstelling     € 75,- 
Parkeerwachten (groepen > 80 pers)   € 50,- 
Rondleiding gebouw of buitenplaats   € 42,50 
 
Koffie & thee-arrangementen (per dagdeel) 
Koffie thee, water & sap    € 10,- 
Koffie, thee, water & sap & cake   € 13,- 
Lunch (p.p.p.u.)    
Onbeperkt koffie, thee en water. Kleine soep,  
2 belegde broodjes, fruit of snoep groenten  € 17,65 
Borrel (p.p.p.u.)           
Wijn, sap, bier incl. kaas en nootjes   € 9,05 
Wijn, sap, bier incl. kaas en nootjes + 2 hapjes € 13,25 
Diner  
Driegangendiner incl. drankjes  > 9 pers.  € 51,75 
Buffet 4 gerechten incl. drankjes > 25 pers  € 44,50 
Buffet 4 gerechten drank + nagerecht > 25 pers € 52,20 
Catering aanvullend 
Middagsnack (huisgemaakt hapje)   € 2,10 
Snoepgroenten met dip    € 1,55 
 
Offerte op maat 
Wij maken graag een offerte voor u op maat. Uiteraard passen wij de tijden en invulling aan, aan 
uw wensen. Bel of mail: info@ophodenpijl.nl of 015 - 380 1840.  
 
Overige informatie 
Op Hodenpijl serveert uitsluitend biologische en/of streekproducten.  
Wij werken volgens Uniforme Voorwaarden Horeca (UHV). Genoemde prijzen zijn incl. B.T.W. 
 


