training en consult PASTORIE

Restaurant

Praktijk Remy Mosch - www.remymosch.nl
Therapie aan mensen met onbegrepen klachten, mogelijkheden voor bewust vitaal leven.

Voorjaarsdiner

Za 4 mei & 1 juni Inloop Acqua Universo en Praktijk Remy Mosch
14.00 - 16.00 I Vrije entree l Pastorie 1e etage
Acqua Universo - www.acquauniverso.nl
Hoog vitaal water helpt je lichaam, gezond, fit en vitaal te houden.
Zo 23 juni Inspiratieochtend zomer
Geniet van ontspanning, inspiratie en rust. Wandeling met aansluitend een gezond
ontbijt met streekproducten. 7.30 l Eigen bijdrage l Verzamelen bij ingang pastorie
Praktijk Janny Pronk - www.jannypronk.nl
Therapie, coaching, consulten, meditatielessen en ouder- en kindbegeleiding.
Wo tweewekelijks Meditatielessen
Vind meer rust in jezelf met een geleide meditatie. 9.15 - 10.45 & 19.30 - 21.00 l
 13,- I Zolder l Datums: 8 & 22 mei en 5 & 19 juni
Wo 29 mei & 26 juni Workshop - Tijd om in de spiegel te kijken
Leer omgaan met veranderen, vindt meer rust. 14.00 - 17.00 l  49,- I Zolder
Jeanette Sjardijn - www.gevoeligSterk.nl & www.jeanettesjardijn.nl
Ondernemerscoach, kindermedium en oudercoach.
Di 4 juni Netwerkbijeenkomst - Jeanette Sjardijn
Netwerk en inspiratieavond voor zelfstandig ondernemers met een missie.
19.30 l  15,- l 1e etage Pastorie

Elke dag - uitgezonderd de zondag en maandag - serveren we
tussen 17.30 en 20.30 uur een wisselend menu met voor-, hoofden nagerechten gemaakt van producten uit eigen tuin, kas en stal.
Keuze uit menu of losse gerechten.

Programma Op Hodenpijl
Mei en Juni

Prijs 3 gangendiner:  33,- I Los hoofdgerecht vanaf  19,- I
Reserveren kan via de reserveringsbutton op www.ophodenpijl.nl
of bel met 015 - 380 1840.
Do 6 juni - Het bloemendiner
Tijdens de rondleiding leer je over de bloemen die er groeien en
ervaar je de levendigheid van de kwekerij. Na de rondleiding
serveren we een bloemig 2 gangendiner geïnspireerd op het veld.
17.30 I  32,- I Verzamelen in restaurant

Moederdag & 1e pinksterdag
Op Moederdag (12 mei) en 1e pinksterdag (9 juni) kun je gebruik
maken van ons luncharrangement. We serveren een parade van
zoete en hartige hoogtepunten uit de keuken van
Op Hodenpijl.
Aanschuiven kan tussen 11.00 en14.00 l  22,- l Graag
telefonisch reserveren.

Rens de Nobel - www.rensdenobel.nl
Mindfulness-training - ontspan en wordt de beste versie van jezelf.
Di 7 mei, 4 & 18 juni Mindfulness-avond
Yoga, zit- en loopmeditatie. 19:30| 1e avond gratis, met strippenkaart  12,- | Zolder
Di 25 jun Quantum Light Breath meditatie
Ademmeditatie op muziek die uitnodigt om oude emoties te verwerken en los te laten.
Geeft ontspanning en brengt je helemaal in het NU. 19.30 |  15,- | Zolder
Di 7 mei & 4 juni Transformatie & Bewustzijn - Boudewijn Leliveld
19.30 l  20,- I Kerk
Zo 16 juni Healing & reading - Jeanet Kleinreesink
Bij een persoonlijk consult geeft Jeanet een reading: het lezen van je aura’s en chakra’s.
10.00 - 13.00 l  15,- l Serre

Kaarten reserveren?
Kaarten kun je direct reserveren via www.ophodenpijl.nl
onder tabblad programma. Een groot deel van onze
activiteiten op woensdagavond en zondag
zijn inclusief drankje.

Op Hodenpijl is een landgoed in Schipluiden,
vlakbij Delft. In vier gebouwen en twee tuinen
komen gezond en lekker eten, natuur, cultuur, kunst,
gezondheid en welzijn bij elkaar.
Rijksstraatweg 20/22 - 2636 AX Schipluiden
www.ophodenpijl.nl - 015 3801840
facebook.com/ophodenpijlschipluiden

.

Lezing, workshop en bijeenkomst

Concert en Muziek

Zo 5 mei Ont-moet Op Hodenpijl - Remy Mosch
Ondernemer en therapeut Remy Mosch leidt elke 1e zondagochtend van de maand
interactie, dialoog en delen. Onderwerp: Op Hodenpijl als bronplek, historie en de
werking van universele plekken. 10.30 I  12,50 I Incl. lunch:  27,50 I Pastoriekamer

Vrij 17 mei Concert Meditatief/Klassiek - Ralph Rousseau
Edisonwinnaar Ralph Rousseau combineert klassiek met meditatief in dit concert. Hij
speelt het muziekstuk A meditation van Tobias Hume op Viola da Gamba en ook
nieuw ontdekte stukken van Georg Philipp Telemann. Je gaat gegarandeerd
ontspannen je weekend in. 20.00 l  16,50 l Incl. maaltijd:  37,- l Kerk

Wo 8 mei Digiminderen - Johan van Houten
Digiminder-expert Johan van Houten neemt ons mee in zijn jaar zonder mobiele telefoon
en internet. Welke lessen nam hij hieruit mee in zijn dagelijkse leven? Leer en breng het
zelf in praktijk! 20.00 l  16,50 l Incl. maaltijd:  37,- l Kerk

Diversen
Rondleidingen
Za 11 mei & 8 juni Rondleiding Buitenplaats - Thor Hoedemakers
Op de Buitenplaats verbouwen we het grootste gedeelte van de groenten en het fruit
die je vindt op je bord in ons restaurant. Leer alles over de historie, de tuin en de
dieren. 13.30 I  10,- I Incl. lunch:  25,- I Verzamelen in restaurant

Zo 19 mei Klassiek op Zondag - Tableaux Vivants
Vijf prominente musici uit het Residentie Orkest brengen werk van Bach,
Honegger, Rubbra, Holst en Mozart op fluit, viool, altviool en Hobo. Verwacht
composities uit uiteenlopende stijlperioden met muziek als de Suite 'The Buddha'
van Rubbra of het fluitkwartet van Mozart.
12.00 l  16,50 l Incl. lunch: 32,50 l Kerk

Zo 30 juni Rondleiding Bloemenveld - Veld & Vaas
Op het veld groeien de bloemen die gebruikt worden voor de arrangementen die
Veld & Vaas maakt. Tijdens de rondleiding leer je over het veld en de bloemen die
erop groeien en ervaar je de levendigheid van de kwekerij.
10.30 I  10,- I Incl. lunch:  25,- I Verzamelen in restaurant

Wo 22 mei Geld en Bewustzijn - Ad Broere
Veel mensen zijn van mening dat geld lastig is. De ervaringen met geld kunnen zo pijnlijk
zijn dat men zich er niet mee bezig wil houden. Dit is begrijpelijk, want geld draagt zelden
bij aan geluk en welzijn. 20.00 uur l  16,50 l Incl. maaltijd:  37,- l Kerk

Zo 26 mei Klassiek, Braziliaans - Braam & Rabello
Dit hoor je niet vaak: Braziliaanse klassieke muziek. Onlangs verscheen het nieuwe
album Flor da Noite (Nachtbloem) van de Nederlandse violiste Floor Braam en de
Braziliaanse pianist Luís Rabello. Zij maken inmiddels internationaal furore met hun
aandacht voor de vergeten Braziliaanse componist Radames Gnattali.
15.00 I  16,50 I Incl. lunch:  32,- I Kerk

Mei Gonneke Lekkerkerker
Al naar gelang ruimte en tijd, plaatsen en mensen, gebeurtenissen en berichten,
ontstaat een beeld. Door materialen op een verbindende manier te gebruiken,
wordt dit beeld zichtbaar gemaakt. Di - Zo 10.00 - 20.00 l Vrije Toegang l Kerk

Wo 22 mei Check in Check out - Jeanette Sjardijn
Met deze lezing laat spreekster Jeanette haar publiek het belang van echt helemaal
kunnen en durven ZIJN ervaren. In de lezing krijgt het publiek antwoord op de vraag:
Waarom we onze dromen niet waar maken! 20.00 l  15,- l Pastorie 1e etage

Zo 2 juni Uur van Verstilling - Simone Awhina & Yme Bosgra
Laat je meevoeren op een innerlijke reis van ontspanning met kristallen en
Tibetaanse klankschalen, gongs en stem. Het is mogelijk een ligplek of zitplaats te
reserveren. 12.00 l  16,50 l Incl. lunch:  32,- l Kerk

Vrij 10 mei Demonstratie mediumschap – Lisette Lucas
Mediums leggen contact met uw overleden dierbaren. 20.00 I  15,- I Kerk of Pastorie
Wo 15 mei Weet wat je eet - Daan de Wit
Op basis van onderzoek laat auteur Daan de Wit zien hoe je slimme keuzes kunt maken in
een wereld vol ziekmakende voeding. Welke vetten zijn gezond? En moet je oppassen
voor koolhydraten? Daan weet raad! 20.00 l  16,50 l Incl. maaltijd:  37,- I Kerk

.

Wo 5 juni Sacred Plant Teachings – Henry de La Croix
Henry is therapeut, trainer en coach. Zijn missie is om mensen uit te nodigen zich te
herinneren wie ze zijn, zodat ze vanuit hun hart kunnen leven. Tijdens deze avond vertelt
hij over bewustzijn, sjamanisme en cannabis. 20.00 l  16,50 l Incl. maaltijd:  37,- I Kerk
Ma 17 juni Volle maanritueel - Janny Pronk
Neem deel aan het Volle maanritueel in de Yurt in de achtertuin van Op Hodenpijl! Het
volle maan ritueel is in de Yurt, een traditionele Mongoolse tent. 19.30 l  16,50 I Yurt
Do 20 juni Kind als Spiegel - Jeanette Sjardijn
Veel mensen herkennen het feit dat wanneer zij zich niet zo goed voelen, dit zijn weerslag
heeft op het gedrag van kinderen. Maak kennis met hoe, wat en waarom kinderen
spiegelen. 20.00 l  15,- l Pastorie 1e etage
Wo 26 juni Good Food Champion - Charlotte Labee
Wat is dat, voeding voor je hersenen? Weet jij eigenlijk hoe belangrijk voeding is voor je
hersenen? Tijdens de lezing Good Food Champion vertelt Charlotte je alles over de juiste
voeding voor onze hersenen. 20.00 l  16,50 l Incl. maaltijd:  37,- I Kerk

Zo 9 juni Soloconcert - Jacqueline Edeling
Met accordeons de wereld rond. Op 1e Pinksterdag leert Jacqueline Edeling je meer
over de muziek van haar zeer bijzondere verzameling balginstrumenten. Zij vertelt
over het land en de herkomst van de muziek die zij zo liefheeft. Ze laat zien dat ieder
land zijn eigen muziek heeft ontwikkeld voor deze, aan elkaar verwante
instrumenten. Daarbij bespeelt ze de instrumenten als een ware virtuoos.
15.00 I  16,50 I Incl. lunch:  36,50 I Kerk
Za 15 juni Concert - Stef Bos
Stef Bos en Op Hodenpijl, liefde op het eerste gezicht, aldus de zanger. Het oude
kerkje in het Zuid-Hollandse vlakke land, gecombineerd met een idealisme waar de
wereld beter van wordt. Dat is volgens Stef de juiste biotoop om het beste naar
boven te halen. Er hangt altijd iets in de lucht Op Hodenpijl dat Stef meeneemt
voorbij de grens van het bekende. 20.00 I  32,50 I Incl. diner:  70,50 I Kerk

Exposities

Juni Annelies Schaap
De schilderijen van Annelies ontstaan vanuit verbinding met de Geestelijke wereld,
waarmee zij expressie geeft in beweging en kleur. Belangrijk element in haar werk is
delen. Di - Zo 10.00 - 20.00 l Vrije Toegang l Kerk

Di 11 juni Filmavond In Utero - Rens de Nobel
Baanbrekende film over de invloed van het leven in de baarmoeder op onze
persoonlijkheid, gezondheid en de maatschappij. Vooraf reserveren, max. 25 plaatsen.
19.30|  15,- | Zolder
Za 15 juni Midden-Delflanddag - Levende Buitenplaats
Op de boerderij van de Levende Buitenplaats aan de overkant van de kerk, kun je
de stallen, de moestuin, de BIJenfarm en het bezoekerscentrum bekijken. Daarnaast
is er een streekmarkt en zijn er akoestische optredens van lokale muzikanten.
Vanaf 10.00 I Vrij toegankelijk I Levende Buitenplaats
Zo 23 juni Voorouderritueel - Maarten Oversier
Reïncarnatietherapeut Maarten Oversier verzorgt rond het labyrint een ceremonie
met powwowdrum en songs over de vierwindrichtingen van onze voorouders. Bij
mooi weer buiten, bij minder weer in de kerk. 15.00 l  19,- l  Incl. lunch:  34,50
l Verzamelen in het restaurant

