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ALLE AVONDEN 22, 23, 27, 28, 29 EN 30 DECEMBER, 
19.00-22.00 uur 

27.  Weipoortseweg 92A, Buurthuis de Weipoort
Drankjes, verkooppunt, toilet, EHBO.

28.  Weipoortseweg 89
Oud trekkertje en enkele oude werktuigen staan in het licht. 

45.  Ommedijkseweg 14
Als het licht in de rijbak brandt, bent u welkom om te komen kijken. 
Hier wordt instructie gegeven, paarden afgericht en geoefend voor de 
wedstrijden. 

DONDERDAG 22 DECEMBER, 19.00-22.00 uur

4.  Zuidbuurtseweg 46
Zoeterwoude duurzaam, begeleid door muziek. 

20.  Noord Aa 3
Een vertelling door Jos Hiel: “De jongen, de mol, de vos en het paard”. 
Kunst: Nel Meerpoel ‘De mens blijft centraal’.

23.  Weipoortseweg 107
Workshop gnooms maken en schilderen. Opgeven bij Joke T 06-51520383 
of Jolanda T 06-24779582.

25.  Weipoortseweg 97
Soep en verhaal door Wil van Leeuwen: “Ik, mijzelf en ik”. Een performance 
van het kerstgeweten.

29.  Weipoortseweg 84
Workshop de Juttersfabriek, winterdecoratie maken.
Op 22 december is hier het atelier van de Juttersfabriek geopend. De Jutters-
fabriek verzorgt workshops voor bedrijfsuitjes en andere feestelijkheden. 
Met natuurlijke materialen worden seizoensgerelateerde creaties gemaakt. 
Deelnemers aan de lichttocht kunnen, tegen een gereduceerd tarief 
(€ 5,- per deelnemer), in het atelier een winterdecoratie maken.

32. Weipoortseweg 72A 
Fanfare speelt vanaf 19.30 uur bij Kaasboerderij van Veen.

ACTIVITEITENOVERZICHT
VERLICHTE BOERDERIJENROUTE ZOETERWOUDE

Boeren en tuinders zijn de voedselmakers van Nederland. Met deze route 
laat een aantal deelnemende adressen u genieten van producten, die 
van eigen erf komen of elders uit de gemeente Zoeterwoude. Ook een 
aantal andere bewoners en gebruikers van bijzondere locaties laten u 
genieten van hun enthousiasme; over hun bedrijf, woning of hobby. 
In het overzicht hierna staan wie u een gastvrij onthaal bezorgen. 

TIP: neemt u een zaklamp voor onderweg mee.  
En fiets of wandel de route op een manier dat u zelf 
ook zichtbaar bent.
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33.  Weipoortseweg 73
Kaaswinkel De Leidse Kaaskoe is 
open, Boeren Leidse Kaas proeven, 
vruchtensap (STREEK) drinken.
Pieter & Erik van Plaatjes vullen 
Gaatjes zetten graag een plaatje op 
en geven er nu een wel heel speciale 
draai aan. Laat u verrassen in hun 
plaattheater én u krijgt garantie op 
een glimlach.

41.  Weipoortseweg 29B
Kaasboerderij Captein is open, optreden van het koor Mankracht.

46.  Molenpad 9
Bij goed weer maalt/draait de molen en kan er een bezoek gebracht worden. 
De molenaar schenkt koffie. 

49.  Noordbuurtseweg 2
Troostfilms van Marriët Haverkamp.

50.  Dorpsstraat 2
Warme drankjes bij het vuur.

55.  Watertje 6
Atelier de Stal.

VRIJDAG 23 DECEMBER, 19.00-22.00 uur

1.  Zuidbuurtseweg 58 
Zaterdag 24 december is er in Zoeterwoude weer de Actie Lichtpuntjes. 
Daarom kan je op vrijdag 23 december, tijdens de verlichte boerderijenroute, 
vanaf 19.00 uur in De Meester je eigen feestelijke Lichtpuntje maken. 
De Meester zorgt voor glazen potjes en alle benodigde materialen om een 
mooi Lichtpuntje te maken die je dan natuurlijk mee naar huis kunt nemen 
om de volgende dag, bij de Actie Lichtpuntjes, te ontsteken.

16.  Zuidbuurtseweg 4
Optreden Nieuwe Glazen, de band die in 
geen hokje te plaatsen valt en met Ruud 
Onderwater op zoek naar vogels, hazen 
en ander wild door te kijken door de 
nachtkijker. Dit onder het genot van een 
warm drankje. 

18.  Noord Aa 1
Rondleiding melkveebedrijf. 

20.  Noord Aa 3
Verhaal door Wil van Leeuwen: 
“Ik, mijzelf en ik”. Een performance van 
het kerstgeweten.
Kunst: Nel Meerpoel ‘De mens blijft centraal’.

23.  Weipoortseweg 107
Workshop gnooms maken en schilderen. Opgeven bij Joke T 06-51520383 of 
Jolanda T 06-24779582.

24.  Weipoortseweg 98
Films Peter Versluijs: Ons groene goud en Met Peter de natuur in. 

25.  Weipoortseweg 97
Soep en muziek van Bleu Monday. 
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29.  Weipoortseweg 84
In een magische omgeving heerlijk in de kerststemming komen. Samen rond 
het vuur wordt u meegenomen in een wereld vol verhalen. Kom luisteren 
naar een mooi en bijzonder kerstverhaal met een verrassende wending! 
Waar niets is wat het lijkt en alles net even anders loopt dan u dacht! Er is 
een warm drankje en wat lekkers verkrijgbaar. Tevens crêpes op Franse wijze. 
Deze Franse lekkernij wordt traditioneel gegeten met kaneelsuiker. Op dit 
adres worden ze ook aangeboden met andere toppings, zoals Nutella of 
perencompote. Niets zo lekker om tijdens een wandeling of fietstocht op 
een koude winteravond opgewarmd te worden met een versgebakken crêpe.

32.  Weipoortseweg 72A
Kaasboerderij van Veen is open. Muzikaal duo Annemiek en Ted.

36.  Weipoortseweg 61 
Ruud Versteegen is hovenier, zelfgemaakte sappen en rondleiding op het 
melkveebedrijf.

47.  Noordbuurtseweg 33 
Hazes koor en trio.

55.  Watertje 6
Atelier de Stal.

DINSDAG 27 DECEMBER, 19.00-22.00 uur

20.  Noord Aa 3
Dora van Haaster: “Voelt u het nieuwe jaar al op uw klompen aan? Ik stuur u 
een eindje op weg. Wat gaat het nieuwe jaar u brengen?”

Kunst
Leidse beeldend kunstenaar Lenny Waasdorp maakte in coronatijd 
vanuit het water van de Noord Aa een serie prachtige portretfoto’s van 
de mensen waarmee zij dagelijks zwom. Een aantal foto’s was in 2021 
opgenomen in de groepsexpositie The Non-Majors van de Humble Arts 
Foundation New York en nu te zien waar zij geschoten werden: 
de Noord Aa. 

23.  Weipoortseweg 107
Workshop gnooms maken en schilderen. Opgeven bij Joke T 06-51520383 of 
Jolanda T 06-24779582.

25.  Weipoortseweg 97
Soep en Peter Eversteijn met gitaar.

29.  Weipoortseweg 84
Crêpes op Franse wijze. Deze Franse lekkernij wordt traditioneel gegeten 
met kaneelsuiker. Op dit adres worden ze ook aangeboden met andere 
toppings, zoals Nutella of perencompote. Niets zo lekker om tijdens een 
wandeling of fietstocht op een koude winteravond opgewarmd te worden 
met een versgebakken crêpe.

32.  Weipoortseweg 72A
Kaasboerderij van Veen is open.
Films Peter Versluijs: Ons groene goud en Met Peter de natuur in. 
Rondleiding kaasmakerij en uitleg energieproject de Roos.

43. Weipoortseweg 2A
Rondleiding op melkveebedrijf en zorgboerderij De Weipoort.

50.  Dorpsstraat 2
Warme drankjes bij het vuur.
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55.  Watertje 6
Atelier de Stal.

WOENSDAG 28 DECEMBER, 19.00-22.00 uur

8.  Zuidbuurtseweg 15 
Mantra zingen in de ontmoetingsruimte van de RK Kerk Sint Jan: zingend 
mediteren. Laat u meevoeren door uw stem en de klanken van gitaar, 
harmonium en tabla afgewisseld met harpklanken van Nelleke. Nelleke 
maakt graag muziek in een omgeving waar haar muziek iets toevoegt aan 
de atmosfeer.
Nelleke droomde er als kind al van om harp te spelen. Sinds 1998 is ze die 
droom gaan waar maken. Ze speelt graag folkmuziek uit diverse landen 
waaronder Ierland, Schotland, Zweden en Bretagne. Deze tunes leerde ze 
van diverse harpisten uit die landen.
Ook in haar glaswerk laat zij zich inspireren door haar omgeving en 
combineert zij verschillende technieken tot haar eigen stijl. Zo zijn haar 
levensschalen een interpretatie van het leven zelf: kwetsbaar en subtiel, 
maar ook vol detail en altijd verrassend.

12.  Zuidbuurtseweg 17-18
Koor Wednesday Evening Singers (de WES) zingt voor het huis.

18.  Noord Aa 1
Shantykoor en rondleiding melkveebedrijf.

20.  Noord Aa 3
Verhaal van Petra Oliehoek-van Es: “Het mooiste cadeau wat u een ander 
kan schenken is uw aandacht, er even voor de ander zijn, of u de ander nu 
helemaal begrijpt of niet, dat doet er niet toe.”

Kunst Leidse beeldend kunstenaar Lenny Waasdorp maakte in 
coronatijd vanuit het water van de Noord Aa een serie prachtige 
portretfoto’s van de mensen waarmee zij dagelijks zwom. 
Nu te zien.

23.  Weipoortseweg 107
Workshop gnooms maken en schilderen. Opgeven bij Joke T 06-51520383 
of Jolanda T 06-24779582.

24.  Weipoortseweg 98
Natuurfoto’s Rob van Veen.

25.  Weipoortseweg 97
Soep en Peter Eversteijn met gitaar.

33.  Weipoortseweg 73
Kaaswinkel De Leidse Kaaskoe is open, Boeren Leidse Kaas proeven, vruch-
tensap (STREEK) drinken
Optreden van rapper Martijn Rijsebrij. Martijn is geboren met een oogziek-
te. Vandaag de dag is hij zeer slechtziend en gebruikt zijn muziek als uitlaat-
klep. Onder de naam RijstErbij rapt hij over oldskool hiphop beats heen om 
zijn verhaal te kunnen delen.

Bijpoort Zoeterwoude 
Veel mensen zijn het zich niet bewust denken dat Zoeterwoude heel 
groen is. Het gaat echter niet goed met de biodiversiteit en de stand 
van de wilde bijen in Zoeterwoude. Op de boerderij van familie 
Verboon vindt u een toelichting op het belang van wilde bijen, 
biodiversiteit en wat u kunt bijdragen om van Zoeterwoude een 
bloemrijker plek te maken. Dit op initiatief van het ‘Bloemenparadijs 
Bijpoort Zoeterwoude’, door Coen Franken en Mariska Verhulst.
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38.  Weipoortseweg 54
Verkoop heerlijk broodje hamburger met eventueel een lekker warm 
drankje bij een knapperend vuurtje. Verboon rundvlees is een eerlijk stukje 
vlees van eigen boerderij.

43. Weipoortseweg 2A
Rondleiding op melkveebedrijf en zorgboerderij De Weipoort.

55.  Watertje 6
Atelier de Stal.

DONDERDAG 29 DECEMBER, 19.00-22.00 uur

6.  Zuidbuurtseweg 26
Verse oliebollen en Close Harmony op ’t hoekje bij de Zuidhof.

20.  Noord Aa 3
Dora van Haaster: “Voelt u het nieuwe jaar al op uw klompen aan? Ik stuur 
u een eindje op weg. Wat gaat het nieuwe jaar u brengen?”

Ringen
Hendrik Komen exposeert met sieraden en 
kleurrijke edelstenen. De sieraden zijn uit 
eigen ontwerp ontstaan en handgemaakt.  
Het wordt ondersteund door monumentale 
foto’s van de ringen. Hij is zelf aanwezig om 
uit te leggen hoe dat in zijn werk gaat en u 
kunt de juweeltjes ook passen.

25.  Weipoortseweg 97
Soep en Peter Eversteijn met gitaar.

38.  Weipoortseweg 54
Verkoop heerlijk broodje hamburger met eventueel een lekker warm 
drankje bij een knapperend vuurtje. Verboon rundvlees is een eerlijk stukje 
vlees van eigen boerderij.

Bijpoort Zoeterwoude Van het initiatief van het ‘Bloemenparadijs 
Bijpoort Zoeterwoude’, door Coen Franken en Mariska Verhulst, vindt u hier 
meer informatie. Over het belang van wilde bijen, biodiversiteit en wat u 
kunt bijdragen om van Zoeterwoude een bloemrijker plek te maken.

41.  Weipoortseweg 29B
Kaasboerderij Captein open en een optreden van het koortje met Tilde van 
Haaster.

49.  Noordbuurtseweg 2
Troostfilms van Marriët Haverkamp.

55. Watertje 6
Atelier de Stal.
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VRIJDAG 30 DECEMBER, 19.00-22.00 uur

1.  Zuidbuurtseweg 58
De verlichte boerderijenroute wordt op vrijdag 30 december op passende 
wijze afgesloten in De Meester. Vanaf 21.00 uur bent u van harte welkom om 
het glas te heffen op een - naar wij hopen - geslaagd evenement.
Wat er die avond gaat gebeuren houden we nog even geheim maar we zijn 
er zeker van dat het de moeite waard is langs te komen. Graag tot dan!

8.  Zuidbuurtseweg 15 
In de RK Kerk Sint Jan: kunstenaar Aad Bennis en een film van Oud 
Zoeterwoude over de verlichte boerderijenroute 2006 door Cocky de Bruijn.

16.  Zuidbuurtseweg 4
Natuurfoto’s van Rob van Veen en met Ruud Onderwater op zoek naar 
vogels, hazen en ander wild door te kijken door de nachtkijker. Dit onder 
het genot van een warm drankje.

20.  Noord Aa 3
Een oud Russisch sprookje door Lia Groen. 

Ringen Hendrik Komen exposeert met eigen ontworpen en handgemaakte 
sieraden en kleurrijke edelstenen. Hij is zelf aanwezig om uit te leggen hoe 
dat in zijn werk gaat en u kunt de juweeltjes ook passen.
 

24. Weipoortseweg 98
Beelden en verhalen over boerderijen in Nederland en Zoeterwoude, 
door boerderijkenner Jan van Gent. Aanvang 19.30 uur en 20.30 uur.

25.  Weipoortseweg 97
Soep en Peter Eversteijn met gitaar.

33.  Weipoortseweg 73
Kaaswinkel De Leidse Kaaskoe is open, Boeren Leidse Kaas proeven, 
vruchtensap (STREEK) drinken.
Pieter & Erik van Plaatjes vullen Gaatjes zetten graag een plaatje op en 
geven er nu een wel heel speciale draai aan. Laat u verrassen in hun 
plaattheater én u krijgt garantie op een glimlach.

Fotowedstrijd over verlichte boerderijenroute
Tijdens de verlichte boerderijenroute (VBR) Zoeterwoude 2022 wordt 
een fotowedstrijd gehouden. Wie maakt de mooiste foto? Er kunnen 
alleen foto’s worden ingezonden, die zijn gemaakt tijdens en langs de 
route van de VBR in Zoeterwoude van 22 december tot en met 1 januari 
2023. 
De wedstrijd wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de VANL 
Wijk en Wouden, organisator van de route. Fotoliefhebbers kunnen als 
onderwerp kiezen voor verlichte panden, maar ook voor allerhande 
activiteiten die op (agrarische) bedrijven en andere locaties van deze 
route plaatsvinden.
Deelnemers geven met inzending toestemming aan Wijk en Wouden 
voor publicatie van de ingestuurde foto’s. Coen Francken en Rob van 
Veen, twee ervaren Zoeterwoudse fotografen, zullen de ingezonden 
foto’s beoordelen. De uitslag van de jury wordt bekendgemaakt op 
zaterdag 14 januari 2023 in buurthuis De Weipoort.
Per deelnemer kunnen maximaal TWEE foto’s worden ingestuurd naar 
wijkenwouden.secretaris@gmail.com. Bij inzending svp vermelden: 
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van de 
fotograaf (m/v), de datum en locatie van de opname. Inzendingen 
kunnen worden ingestuurd tot en met zaterdag 7 januari 2023.
Prijzen: 
1e Weekend-hut-verblijf in het landelijk gebied. 2e Vogelposter op 
dibond-plaat. 3e Op reportage met een échte natuurfotograaf.   


