
.

Rens de Nobel - www.rensdenobel.nl
Mindfulness-training - ontspan en wordt de beste versie van jezelf.

Zo 8 sept Introductie-workshop Relax! Cursus
Maak kennis met Rens en deze cursus en ervaar wat ontspanningtechnieken met 
je kunnen doen. 10:00 - 12:30 | � 12,- | Zolder

Zo 22 sept Relax! Cursus
Meer uit het leven halen? Leer de beste ontspannings-technieken uit oosterse 
tradities, mindfulness en westerse psychologie. 10:00-13:00 | � 139 | Zolder | 
Datums: 22 & 29 sept, 6, 13 & 27 okt, 3 nov

Di Tweewekelijks Mindfulness-avond
Yoga, zit- en loopmeditatie. Voor wie ervaring met mindfulness heeft en dit 
graag in een groep beoefent en verdiept. 19:30 - 21:00 | 1e avond � 5.-, met 
strippenkaart � 12,- | Zolder I Datums:  3 & 17 sept, 1, 15 & 29 okt

Training en consulten pastorie

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

DiVERSEN
Rondleidingen
Za 14 sept Rondleiding Buitenplaats - Thor Hoedemaekers
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 vooraf: � 25,- I Verzamelen in restaurant

Zo 29 sept 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 na afloop: � 25,- I Verzamelen in restaurant

Vrij 8 november  Benefietconcert Stichting Kuychi - Douwe Bob
Rusten is niks voor deze wandelende collectie tegenstellingen. Daarvoor is Douwe 

Bob teveel lefgozer, melancholicus, rock-’n-roller, charmeur, stadsjongen en 

natuurmens… en dat allemaal verenigd in een persoon. Douwe keert daarom 

terug voor een avond voor het goede doel! Jaarlijks organiseert Op Hodenpijl een 

benefietavond waarvan de opbrengst gaat naar kansarme kinderen in Peru; 

www.kuychi.nl

20.30 I � 40,- incl. donatie l Kerk

Vrij 15 november Akoestisch - A balladeer
Marinus de Goederen, beter bekend als a balladeer, dook afgelopen zomer de 

studio in om nieuw materiaal op te nemen. En dit najaar gaat de singer-

songwriter solo op tour voor een try-out. Tijdens deze shows laat hij al het een en 

ander van dat nieuwe materiaal horen. 
20.00 l � 16,50 l Inclusief maaltijd: � 37,- l Kerk

Di 24 december Kerstavondconcert - DO
Kerstavond, altijd een bijzonder moment Op Hodenpijl. Zangeres DO brengt je 

deze avond helemaal in kerstsfeer met bekende carols, kerstliedjes en eigen 

nummers. Zoals je van haar gewend bent, weet DO van iets heel kleins iets heel 

groots te maken. 
20.00 l � 37,50 l Incl. diner: � 75,- l Kerk

RESTAURANT
Nazomer diner
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,- I Reserveren kan via de reserveringsbutton op 

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

Programma Op Hodenpijl

September & Oktober

 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

VOORUItBLIK NOV-DEC

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.

Onze boerderij: de Levende Buitenplaats

Op de Levende Buitenplaats verbouwen we de groenten 
en het fruit die je vindt op je bord in ons restaurant. 

Uit de stal komt het varkensvlees, de kippen zorgen voor 
de eieren, de geiten voor kaas en melk, en de bijen voor 
de honing. De groente, het fruit en de dieren worden met 
liefde en aandacht behandeld. We telen op natuurlijke 
wijze onze groente en het voedsel van de dieren is 
biologisch. 

De Buitenplaats vind je aan de overkant van Op 
Hodenpijl. De ingang is links over de brug. De 
Buitenplaats is open als het hek open is.



.

Lezing en Workshop Concert en Muziek Concert en Muziek
Zo 13 okt Meditatieconcert - Timebender live - Tijn Touber 

Een muzikale meditatieve ontmoeting met je kosmische zelf. Dit jaar verscheen het 

nieuwe boek van Tijn Touber, Time Bender. Geïnspireerd op het verhaal is dit 

concert ontstaan met Tijn & Binkie Touber en Peter Sambros. Alleen zitplaatsen. 

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

Za 19 okt Stringconcert - Steampower 
Steampower brengt een avond akoestische, bluesy, folky, stringmuziek. Van 

Thorshavn naar een boerenschuur bij het licht van een blauwe maan komt de 

machine op stoom. Onderweg op een bed van snaren worden verhalen en 

melodieën uitgewisseld. 20.00 I � 21,- I Incl. maaltijd: � 41,50 I Kerk

Zo 20 okt Klassiek op Zondag - Cantates van Campra & Monteclair
Het in Amsterdam opgerichte ensemble Nymphes et Monstres is gespecialiseerd in 

Franse barok cantates, gepresenteerd in een nieuw fris perspectief. 

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

Zo 27 okt Pianorecital - Eveline Ronde
Concertpianiste Eveline de Ronde brengt de muziek van Liszt, Rachmaninoff en 

Beethoven. Met haar enthousiaste verhalen over de componisten en hun muziek 

weet zij het publiek te boeien. 12.00 I � 16,50 l Incl. lunch: � 32,- I Kerk

Wo 11 sept Netwerkbijeenkomst - Succesvol jezelf zijn

Bijeenkomst voor ZZP-ers, MKB-ers, van tekstschrijver tot schoonheidspecialist. Van 

stucadoor tot therapeut. Iedereen is welkom! Het thema van deze avond is 

succesvol zijn en jezelf blijven. Gastspreekster Eva Mangal is expert op dit gebied. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd i.s.m.  ondernemerscoach Jeanette Sjardijn.

19.30 l � 19,- l Incl. maaltijd: � 39,50 l Kerk

Do 26 sept Het Bijendiner - Honey Highway
Een diner dat in het teken staat van méér bloemen, méér bijen. Na het diner een 

programma met debat en sprekers in de voormalige kerk. Initiatiefneemster is 

Deborah Post van Honey Highway. Vooraf is er een rondleiding over de 

Bijenfarm. 18.00 I � 44,50 I Buitenplaats, Restaurant en Kerk

Wo 9 okt Dit kan niet waar zijn - Joris Luyendijk

Auteur en journalist Joris Luyendijk is te gast voor een avond over zijn boek 'Dit 

kan niet waar zijn', over de misstanden in de financiële en bancaire wereld. 

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

Wo 4 sept lezing lokale voeding - Marja van der Ende
Tijdens de lezing "De kracht van lokaal eten" neemt Marja je mee in haar wereld 
van eten kopen, volledig buiten de supermarkt. Sinds augustus 2017 fietst Marja 
al haar eten bij elkaar bij stalletjes langs de weg. Aspecten als gewichtsverlies, je 
fitter voelen, voedselverspilling en plastic verbruik passeren de revue. 
20.00 l � 12,50 l Incl. maaltijd: � 33,- l Kerk

Wo 18 sept Het wezen van Water - Theo Claassen
Auteur Theo Claassen presenteert zijn boek Het wezen van water, verborgen 
dimensies ontsluierd. Ingegaan wordt op zin en onzin van water. Over de kosmische 
wetmatigheden, de kwaliteit van water en spirituele band tussen mens en water. 
20.00 l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- I Kerk

Di 8 okt Filmavond Power of the Heart - Rens de Nobel
Levensveranderende film over de verbazingwekkende kracht en intelligentie van je 
hart. Vooraf reserveren, max. 25 plaatsen. 19.30 - 22.00 | � 12,50 | Zolder

Woensdag 16 okt Bosnische pyramides - Ard Pisa
Lezing over de vallei van de piramides in Bosnië. Een avond over onvoorstelbare 
structuren, de geheimen van het tunnelsysteem onder de vallei en de bijzondere 
eigenschappen. Kortom de laatste ontwikkelingen rond het mysterie van 
pyramides. 20.00 l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- l Kerk

Woensdag 23 okt Theatercollege: Opgebrand - Bram Bakker
‘Opgebrand’ is zowel een persoonlijke als een professionele zoektocht. Er worden 

 geen pillen gepromoot, mindfulness staat ook niet op het recept. Wellicht wordt je
 op ideeën gebracht in dit interactieve theatercollege van een deskundige die het 
 zelf ook niet goed begrijpt. 20.00 l � 16,50 l Incl. maaltijd: � 37,- I Kerk

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

Za 7 sept & 5 okt 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 29 sept Inspiratieochtend Herfst
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. 

Za 14 sept 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 tweewekelijks Meditatielessen 
Vind meer rust in jezelf met een geleide meditatie. 9.15 - 10.45 & 19.30 - 21.00  
� 13,- I Zolder l Datums: 4 & 18 sept en 2 & 16 okt 

Wo 18 sept en 30 okt Workshop - Tijd om in de spiegel te kijken 
Leer omgaan met veranderen, vindt meer rust. 14.00 - 17.00 l � 49,- I Zolder

Wo 25 sept Start cursus het Spirituele 7 stappenplan
Hoe is het Nu in je leven?  In 7 stappen leer je oude patronen vanuit het verleden 
te herkennen. En leer je leven in het NU. 9.15 - 12.15 uur - Vrouwengroep
19.00 - 22.00 - Gemengde groep I � 343,- I Zolder

Boudewijn Leliveld - www.thuisbron.nl
Di 10 sept & 8 okt Lessen Transformatie & Bewustzijn 
19.30 l  � 20,- I Kerk 

Zo 1 sept 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

Zo 15 sept Klassiek op Zondag - Marco Bons
Elke derde zondag van de maand klassieke muziek van hoge kwaliteit. Dirigent 

Marco Bons neemt elke maand nieuwe musici mee naar Op Hodenpijl voor een 

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

Zo 22 sept Keltisch concert - Windbroke

Neem 4 muzikale mannen, een grote dosis liefde voor authentieke Keltische 

muziek, humor en relativerend vermogen, en je krijgt de Zeeuwse folkband 

Windbroke! 15.00 l � 16,50 l Incl. lunch: � 32,- l Kerk

Za 28 sept Concert Passione Italiana - Petra Berger
Petra Berger brengt in dit concert een fraaie mix van eigen cross-over repertoire  

beroemde Italiaanse aria’s als Una Furtiva Lagrima, Italiaanse pophits die in het 

Nederlands vertaald grote hits werden en prachtige filmmuziek van grote 

componisten als Ennio Morricone. Voorafgaand is er een diner met een Italiaans 

tintje. 20.00 I � 27,50 I Incl. diner: � 64,50 I Kerk

Za 5 okt Celebrate your life concert - Simone Awhina & Dirk Bak
Vader en dochter op 1 podium. Simone Awhina is een internationale award 

winnende zangeres. Dirk Bak was jaren de beste amateur trompettist van 

Nederland.  Zij brengen een mix van mooie songs & luchtige jazz en worden 

hierbij begeleid door pianist Maarten Helsloot. 

20.00 I � 20,- I Incl. maaltijd: � 40,50 I Kerk

Zo 6 okt Jazz op zondag: Ariënne & Filippo
Zangeres Ariënne Groenewoud en gitarist Filippo Castellazzi brengen 

herkenbare liedjes in een mix van jazzy, latin en pop repertoire, aangevuld met 

Nederlandstalige luisterliedjes. Repertoire passend bij een rustige en positieve 

start van je zondag. 12.00 l � 16,50 l Incl. lunch: � 32,- l Kerk

Do 10 okt Concert: 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.

20.00 I � 32,50 I Incl. diner: � 70,50 I Kerk

Exposities
September Gerda Bakker 
In de kleurrijke kunstwerken van Gerda Bakker komen de thema’s engelen, een 
andere wereld en de natuur altijd weer terug. Ook haar antroposofische 
achtergrond zie je terug in de schilderwerken.
Di - Zo 10.00 - 20.00 l Vrije Toegang l Kerk

Oktober Flor Rentiera
De kunst van Flor verbeeld de dorre landschappen van het platteland van 
Venezuela. Met haar ogen én talent heeft de uit Venzuela afkomstige Flor 
getracht om de vibraties van de natuur vastleggen als een innerlijk landschap. 
Di - Zo 10.00 - 20.00 l Vrije Toegang l Kerk

NETWERKBIJEENKOMSTEN 


