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Di t/m za Voorjaarsdiner
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 

of wilde gans uit Midden-Delfland. 

Prijs 3 gangendiner: � 33,-. Reserveren kan via de reserveringsbutton 

op www.ophodenpijl.nl of bel met 015 - 380 1840. 

 Rijksstraatweg 20/22 - 2636 AX Schipluiden 

www.ophodenpijl.nl - 015 3801840 

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 vitaal leven.

Za 2 mrt & 6 apr Inloop: Acqua Universo en Praktijk Remy Mosch 
14.00 - 16.00  Vrije entree l  Pastorie 1e etage 

Diversen activiteiten
Zo 31 maart 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 

Di 5 maart & 2 april Transformatie & Bewustzijn - Boudewijn Leliveld 
19.30 l  � 20,- I Kerk 

Za 6 april Start BD-imkercursus in de Bijenfarm
Tijdens de cursus ontdek je de honingbij in haar natuurlijke jaarcyclus van groeien, 
zwermen en winterrust. Je leert waarnemen zowel in als buiten de bijenkast.
Overige data: 4 & 25 mei, 15 jun, 31 aug en 21 sept I 9.30 - 16.00 I � 450 I Buitenplaats

Programma Op Hodenpijl

Maart & April

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

Do 14 mrt Netwerkbijeenkomst - Jeanette Sjardijn
Netwerk en inspiratieavond voor zelfstandig ondernemers met een missie. 
19.30 l � 15,- l 1e etage Pastorie

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

Zo 14 apr Inspiratieochtend (lente)
Geniet van ontspanning, rust en inspiratie. Met een gezond ontbijt met streekproducten. 
Neem je wandelschoenen mee. 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: 13 & 27 mrt en 10 & 24 apr

Wo 20 mrt & 24 april Workshop: Tijd om in de spiegel te kijken 
Leer omgaan met veranderen, vindt meer rust. 14.00 - 17.00 l � 49,-  Zolder 

Vanaf 17 april 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

Zo 21 april - Paasbunch

Parade van zoete en hartige hoogtepunten uit de keuken van 

Op Hodenpijl. De brunch is inclusief welkomstdrankje.

Te reserveren zondag 1 april (2e paasdag gesloten) tussen 11.00 

en 15.00 l � 22,- l Alleen telefonisch te reserveren. 



Wo 6 maart Op zoek naar buitenaards leven - Saskia Bosman
Biologe Saksia Bosman over hoe buitenaards leven er uitziet.  Zijn totaal andere 
levensvormen dan die we hier op aarde kennen ook mogelijk? Hoe kunnen we die 
herkennen? 20.00 l � 16,50 l Met maaltijd: � 37,- l Kerk

Wo 13 maart Oermens 2.0 - Mikkel Hofstee
 Gedragsdeskundige Mikkel Hofstee laat zien hoe mooi het menselijk lichaam is. Helaas 
 zijn onze oeroude genen slecht opgewassen tegen de prikkels die we anno 2019  te 
 verwerken krijgen. Hoe gaan we hiermee om? 20.00 l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- I Kerk 

Zo 24 maart  Literatuur op Zondag - Arthur Japin
Meesterverteller Japin is bekend van zijn romans Een schitterend gebrek (Libris 
Literatuurprijs) en Vaslav. Hij bezoekt Op Hodenpijl ter gelegenheid van een de 
boekenweek en vertelt uit eigen werk. 15.00 l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- I Kerk

Wo 27 maart BDE van trauma tot verrijking
 Mensen met een Bijna-Dood-Ervaring, spreken over een andere prachtige wereld 
 dan de onze en over thuiskomen. Drie deskundigen vertellen over verwerking en 
 belichten nieuwe invalshoeken.20.00 uur l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- l Kerk

Wo 10 april De boze heks & de slechte stiefmoeder - Annine van der Meer
Oprichtster van Pan Sofia Annine van der Meer ontdoet bekende Grimm-sprookjes van 
hun negatieve vrouwbeeld. Ze stimuleert je je eigen kwantumcreatieve sprookje te creëren 
waarin de boze heks weer een wijze vrouw is en de slechte stiefmoeder een goede 
(stief)moeder. 20.00 l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- I Kerk

Zondag 14 april Verdiepingsmiddag - Jan Geurtz
Schrijver en bestsellerauteur Jan Geurtz is bekend van boeken Verslaafd aan liefde, Vrij 
van gedachten en Over liefde en loslaten. Vanuit een boedhistische visie deelt hij op 
inspirerende wijze zijn kennis over liefde en loslaten. 
14.00 I � 20,- I Incl. lunch: � 35,50 I Kerk

Di 16 april Lezing: 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

Vrij 19 april  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 

Woensdag 24 april De zin van ziek zijn - Roger Crijns
In de antroposofische geneeskunde geeft Rudolf Steiner aan, dat elke ziekte voortkomt uit 
een (karmisch) bewustzijnsproces. Kortom wat wij ziekte plegen te noemen, is een poging 
van het lichaam om te genezen. 20.00 I � 13,50 I Incl. maaltijd: � 34,- I Kerk

Lezing, workshop en bijeenkomst

Zo 3 maart Concert Monique Klemann & band
Monique Klemann is bekend geworden met Lois Lane. Ze brengt op 3 maart een jazzy 

programma met werk van het album Coool. Met zijn lome en jazzy feel roept het mini-

album Coool een zomers gevoel op dat niet alleen past bij zonnige dagen, maar ook 

warmte brengt in donkere dagen. 

15.00 I � 20,- I Incl. lunch: � 35,50 I Kerk

Zo 10 maart Klankconcert - Spirit Connection

Een doorslaand succes op het Happinez festival en nu ook Op Hodenpijl: Spirit 

Connection. De klankspelers kleuren met hun gongs, schalen en andere instrumenten, 

het muzikale momentum in met als resultaat een diepe ontspanning! Tijdens dit concert 

zit je op een stoel. 12.00 l � 25,- l Incl. Lunch: � 40,50 l Kerk

Za 16 maart Meditatieconcert - Tijn Touber & Binkie

Geflankeerd door Binkie neemt Tijn Touber je mee langs de zeven essentiële stappen van 

het leven terug naar de kern. Ieder niveau van Leven wordt ‘aan’ gezet tijdens dit 

meditatieve concert. Dit is een zittend concert. 

20.00 l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- l Kerk

Zo 17 maart Klassiek op Zondag - Marco Bons

Elke derde zondag van de maand brengt dirigent Marco Bons klassieke muzikanten van 

hoogstand niveau naar Op Hodenpijl. Het Arcadië Trio brengt de muziek van Brahms, 

Schumann en Tajcevic op klarinet, cello en piano. 

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

Concert en muziek

.

Vrij 22 maart Akoestisch: Ad Visser & Ralph Rousseau
Visser en Rousseau brengen een 70 minuten durend programma met Nederlandstalige 

songs & stories. Verwacht een unieke sound en een intens en meeslepend programma. 

Krachtige visies op het dagelijkse bestaan tuimelen over elkaar, stevig gekruid met 

humor. 20.00 l � 21,- l Incl. diner: � 59,- l Kerk

Zo 31 maart Inloopkoor - Petra Weijers
Altijd al eens willen zingen in onze prachtige kerk? Kom dan naar het inloopkoor en zing 

mee. Beleef al zingend klassieke nummers en musicalliedjes. Dirigente Petra Weijers en 

haar muzikanten begeleiden je tijdens dit mee-zingconcert.

15.00 l Donatie l Kerk

Zo 7 april Uur van Verstilling - Simone Awhina & Yme Bosgra
Laat je meevoeren op een innerlijke reis van ontspanning met kristalen 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

Za 13 april De Mattheuspassie - Peter Vereecke
Muziekkenners beschouwen dit passie-oratorium als hét meesterwerk van de klassieke 

muziek. Iedereen heeft er van gehoord, maar wat is nu de achtergrond van de Passie? 

Peter Vereecke geeft je een rondleiding door de meest cruciale passage en licht hun 

diepere spirituele betekenis toe. Met een presentatie, luisterfragmenten en een toelichting 

van een kenner. 20.00 I � 16,50 I Incl. maaltijd: � 37,- I Kerk

Do 18 april Niet voor het laatst - Rob de Nijs
Een artiest met een oeuvre zoals Rob de Nijs dat in jaren heeft opgebouwd, zou 

makkelijk op zijn lauweren kunnen rusten. Maar niets van dat! Diep in zijn zesde 

decennium als artiest maakt Rob de Nijs gewoon weer een nieuw album, Niet voor het 

Laatst, én komt hij met een nieuw, gelijknamig, theaterprogramma waar de 

bevlogenheid en ambitie vanaf spatten. 20.00 I � 32,50 I Incl. diner: � 70,50 I Kerk

Zo 21 april  Klassiek met Pasen - 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. Paaslunch: 36,50 l Kerk

Zo 28 april Meditatief gitaarconcert Jan Kuiper & Sandip Bhattacharya

Gitarist en Yogi  Jan Kuiper en tabla virtuoos en zanger Sandip Bhattacharya hebben zich 

verenigd in SHIVA PUTRA-(Brothers of Shiva) en spelen deze middag fraaie fusion van 

Indiase klassieke muziek en jazz. 12.00 I � 16,50 I Incl. lunch: � 32,- I Kerk

Concert en muziekExposities
Expositie maart - Heidi Ochsner
Expositie van schilderijen van handgevilte wol. Het materiaal en de kleuren hebben 

een warme, menselijke uitstraling. In een interessante combinatie worden naast de 

viltwerken acryl-schilderijen in een gemengde techniek getoond.

Di - Zo 10.00 - 20.00 l Vrije Toegang l  Kerk

Expositie april - Marlies Verda & Jacquelien Wielaard 
Dubbelexpositie van kunstenares Marlies Verda en fotografe Jacqueline Wielaard. 

Want hen verbindt, is de voorliefde voor het doodgewone. Verda maakt kunst die 

prikkelt en verontrust. Wielaard wil vooral vastleggen en zoekt naar de 

geruststelling van de logica. Di - Zo 10.00 - 20.00 l Vrije Toegang l  Kerk


