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Winterdiner
Elke dag - uitgezonderd de zondag en maandag - serveren we 

tussen 17.30 en 20.30 uur een wisselend menu met voor-, 

hoofd- en nagerechten gemaakt van producten uit eigen tuin, 

kas en stal. Keuze uit menu of losse gerechten.
 

Prijs 3 gangendiner: � 33,- I Los hoofdgerecht vanaf � 19,-  

Reserveren kan via de reserveringsbutton op 

www.ophodenpijl.nl of bel met 015 - 380 18 40

14 februari - Valentijnsdiner
Feestelijk driegangendiner voor alle gasten of je nu wel of niet 

de liefde viert. Onze chef bereidt een extra tussengang 

afgestemd op het thema. (keuze uit met vlees of vegetarisch). 

Inclusief feestlijk welkomstdrankje. 

17.30 - 20.30 l Verrassingsmenu � 39,50 

 Rijksstraatweg 20/22 - 2636 AX Schipluiden 

www.ophodenpijl.nl - 015 380 18 40 

facebook.com/ophodenpijlschipluiden

 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.

Restaurant

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.

training en consult PASTORIE
Praktijk Remy Mosch - www.remymosch.nl 
Therapie aan mensen met onbegrepen klachten & mogelijkheden voor bewust leven.

Za 11 jan & 8 feb Inloop Acqua Universo en Praktijk Remy Mosch 
14.00 - 16.00 I Vrije entree l  Pastorie 1e etage 

Boudewijn Leliveld
Di 7 jan & 4 feb Transformatie & Bewustzijn  
19.30 l  � 20,- I Kerk 

Programma Op Hodenpijl
Januari & Februari

Jeanette Sjardijn - www.gevoeligSterk.nl & www.jeanettesjardijn.nl
Ondernemerscoach, kindermedium en oudercoach.

Acqua Universo - www.acquauniverso.nl
Hoog vitaal water helpt je lichaam, gezond, fit en vitaal te houden.

26 jan Inspiratieochtend winter
Geniet van ontspanning, inspiratie en rust. Wandeling met aansluitend een gezond 
ontbijt met streekproducten. 7.30 l Eigen bijdrage l Verzamelen bij ingang pastorie 

Di 14 jan Groei-groep - Remy Mosch & Ineke Moerman
Elk proces in het heelal dient voor groei en ontwikkeling, zo ook voor jou. Heb je 
een steuntje nodig om je groei in te zetten, is de groei-groep echt iets voor jou.   
19.00 - 21.30 uur l � 30,- l Pastorie 1e etage

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 en 22 jan en 19 feb

Wo 22 jan en 19 feb Workshop - Tijd om in de spiegel te kijken 
Leer omgaan met verandering, vind meer rust. 14.00 - 17.00 l � 49,- I Zolder

Vanaf 15 jan Het spirituele 7 stappenplan
Hoe is het Nu in je leven?  In 7 bijeenkomsten leer je oude patronen vanuit het 
verleden te herkennen. En leer je leven in het NU. 9.15 - 12.15 I � 343,- I Zolder

Anja van der Meijs-van Dijk – www.praktijklichtvoetig.nl
Voetreflextherapie bij lichamelijke klachten, stress en psychische en emotionele 
belasting. Voor volwassenen en kinderen. 



 

Zo 5 jan Cacaoceremonie - Henry de la Croix & Elias Hering 
Luidt het nieuwe jaar met de magie van de cacao ceremonie. Samen zingen en samen 
een krachtige intentie neer zetten met steun van de Spirit van de Cacao. Het nuttigen van 
cacao is ongevaarlijk, iedereen kan deelnemen. Cacao versterkt het gevoel van 
saamhorigheid en liefde! 15.00 l � 20,- l Inclusief lunch: � 35,50 l Kerk

Vrij 10 jan Volle maanritueel 
Tijdens volle maan begeleidt therapeute Janny Pronk een meditatie in de yurt en een 
ritueel buiten. 19.30 l � 16,50 I Yurt 

Wo 15 jan Gidsen en gidsenschrift - Margreet van Veen
Margreet van Veen is een internationaal medium en zij werkt met gidsen. In haar lezingen 
geeft ze handvatten en inzichten om de wijsheid van jouw spirituele gids te kunnen 
ervaren. Ook staat ze stil bij hoe je kunt samenwerken met jouw gidsen. 
20.00 l  � 16,50 I Inclusief maaltijd: � 37,- l Kerk

Wo 22 jan Your Story Sells - Winston Scholsberg
Winston Scholsberg laat jou zien en ervaren hoe het mogelijk is om in 7 stappen 
je unieke verhaal met overtuigende energie en zelfverzekerde lichaamstaal te communiceren. 
Zodat jij zowel bewust als onbewust zelfvertrouwen en authenticiteit zal uitstralen. 
20.00 l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- l Kerk

Wo 29 jan Be the Ripple - Eva Mangal
Wat is jouw unieke talent? Millenial medium Eva Mangal weet hoe je het in kan zetten om 
succesvol jouw werk, hobby of onderneming uit te voeren. Aansluitend geeft Eva 
persoonlijke tips voor het nieuwe jaar, op basis van haar talent, dat van medium. 
 20.00 l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- I Kerk

Wo 29 jan & 26 feb De taal van paarden - Remy Mosch & Ineke Moerman
Paarden reageren niet op woorden, maar op non-verbale expressie. Zoals 
lichaamshouding, spierspanning en hartslag. Paarden geven je feedback over je gedrag 
in klinkklare paardentaal: zonder omwegen, zonder oordeel. 
20.00 - 21.15 uur l � 10,- l Pastorie 1e etage

Wo 5 feb het Ordende Principe - Bert Janssen
Het 'Ordenend Principe' bepaalt volgens Bert Janssen alles wat er met ons en om ons 
heen gebeurd. Hij presenteert in deze lezing zijn theorie over synchroniciteit, dimensies als 
tijd, ruimte en plaats en de werking van ons geheugen. 
20.00 l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- l Kerk

Zo 9 feb Talent voor Toeval - Ralph Rousseau
In deze voorstelling musiceert Ralph en vertelt hij uitgebreid en ontspannen over de 
wonderlijke toevalligheden die zijn leven hebben gemaakt tot wat het nu is. Er is een 
verband tussen de viola da gamba en rockmuziek. En tussen Newton en Thomas Hume.  
15.00 l � 16,50 l Inclusief lunch: � 32,- l Kerk

Lezing, workshop en bijeenkomst

.

Wo 12 feb Tijd voor Vriendschap - Lammert Kamphuis
Filosoof Lammert Kamphuis neemt je mee langs verrassende ideeën en 
verhelderende inzichten uit 2500 jaar wijsheid over vriendschap. Je ontdekt wat 
filosofen zeggen over vriendschap, onderzoekt wat voor type vrienden er zijn, en 
wat je nou écht aan ze hebt. 20.00 uur l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- l Kerk

Wo 19 feb Van tussen de stenen uit - Henk van Oort
Auteur en antroposofie docent Henk van Oort over het veranderde menselijk 
bewustzijn. Niet alleen vermeerdert de mens steeds zijn kennis, zijn 
waarnemingsvermogen verandert evenzo. Over klimaatverandering, het internet, 
kwantum fysica, archetypen en metaforen, vormkrachten in de natuur en gezondheid 
en ziekte. Incl. maaltijd: � 34,- l Kerk20.00 l � 13,50 l 

Januari Flowering - Anja Atulya
Anja Atulya laat haar handen schilderen wat haar hart en ziel zien. Ze schildert 

meestal met acryl, figuratief en abstract waarbij ook dieren en vooral olifanten een 

rol spelen. Met één van haar laatste werken Flowers of Healing kiest ze opnieuw een 

andere richting. Di - Zo 10.00 - 20.00 l Vrije Toegang l Kerk

Februari Manja van Hooijdonk
De schilderijen van Manja zijn abstract, kleurrijk en spiritueel. Ieder doek heeft een 

eigen beleving en verhaal. Door je af te stemmen op het schilderij, beleef je de energie 

en dat wat het jou te vertellen heeft. Manja werkt met acryl en materie op linnen.
Di - Zo 10.00 - 20.00 l Vrije Toegang l Kerk

Za 11 jan Savasana XL Klankconcert - Simone Awhina & Manon Zohlandt 
Tijdens deze avond mag je lekker blijven liggen op je mat in  XL Savasana houdingen. 

Een Savasana is een herstellende yogahouding die diepe ontspanning kan brengen. 

Met yogadocente Manon Zohlandt en soundhealer Simone Awhina. 
20.00 l � 30,- l Inclusief maaltijd: � 50,50 l Kerk

Zo 12 jan Music for the soul - Peter Wilms
Music for the Soul is een concert om bij te liggen, zitten of bewegen. Elk concert is 

uniek, omdat de muziek volledig is geïmproviseerd en afgestemd op wat er in het Nu 

is. Met stem, klankschalen, percussie en marimba. 

12.00 l � 16,50 l Incl. lunch: � 32,- l Kerk

Concert en MuziekLezing, workshop en bijeenkomst
Zo 19 jan Klassiek Nieuwjaarsconcert - Marco Bons
Elke derde zondag brengt dirigent Marco Bons klassieke musici naar Op Hodenpijl 
voor een klassiek concert. Traditioneel brengt hij een nieuwjaarsconcert in januari. 
12.00 l � 16,50 l Incl. Lunch: � 32,- l Kerk

Vrij 24 jan Concert - Ernst Jansz
Met Ernst Jansz staat er een brok Nederlandse popgeschiedenis op het podium; Doe 
Maar en legendarische hippieband CCC Inc. Jansz maakte ook een aantal 
soloplaten, zoals De Overkant en Molenbeekstraat, met intieme melancholische 
liedjes. In dit concert komt alles samen. 20.00 l � 27,50 l Incl. diner � 64,50 l Kerk

Zo 26 jan Pianorecital - Jaap Eilander
Pianist Jaap Eilander brengt een programma met Bach & Beethoven. In 2020 is het 
250 jaar geleden dat Beethoven is geboren en in 2020 komt het tweede Bach album 
uit van pianist Jaap Eilander. Tijd voor programma met een combinatie van deze 
twee grootheden. 12.00 l � 16,50 l � 32,- l Kerk

Zo 2 feb 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 � 18,50 zitplek l � 22,50 ligplek l Incl. lunch: plus �15,50 l Kerk

Zo 2 feb Iers concert - Kamelot
Ierse muziek met zeskoppig muziekgezelschap Kamelot onder leiding van 
Jacqueline Edeling. Na afloop serveren we een maaltijd met een Iers tintje. 
16.00 uur l � 16,50 l Incl. maaltijd na afloop: � 37,- l Locatie: Kerk

Za 15 feb Concert - Tangarine
Tangarine is een Nederlands folkduo, bestaande uit de tweeling Sander en Arnout 
Briks. Hetzelfde uiterlijk, een identiek leven, onafscheidelijke stembanden. Zo was 
het. Tot vorig jaar. ‘Because of You’ is de soundtrack van het ontregelde 
broederschap van Sander en Arnout. 20.00 l � 21,- l Incl. maaltijd: � 41,50 l Kerk 

Zo 16 feb Klassiek op Zondag - Marco Bons
Elke derde zondag brengt dirigent Marco Bons klassieke musici naar Op Hodenpijl 
voor een klassiek concert. 12.00 l � 16,50 l Incl. lunch: � 32,- l Kerk

Za 22 feb Klankmeditatie - Simone Awhina
Het gebruik van de stemklank is een eenvoudige manier om je gedachten tot rust te 
brengen, diepe ontspanning te ervaren, welzijn te bevorderen en je bewustzijn te 
verruimen. Tijdens deze klankmeditatie ga je ervaren hoe je jouw klank kunt 
gebruiken om bovenstaande te ervaren. 
20.00 l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- l Kerk

Concert en Muziek

Exposities


