Warm aanbevolen
Leidsche Rijn z'n 20ste verjaardag
én de opening van Leidsche Rijn
Centrum. Met dit 20-jarig bestaan is
de wijk 'volwassen'. Dat wordt
gevierd met het thema Nieuwe
buren. Toepasselijk, aangezien
Leidsche Rijn lang als aanhangsel
van Utrecht is gezien maar
inmiddels een eigen stadsdeel is
geworden.
Zaterdag 19 mei, 12.00 uur,
Brusselplein Leidsche Rijn
Centrum.
Walk of Love
Henrik Schwarz, aanwezig op de tiende
Soenda.
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Hoe is het wonen op Kasteel
Amerongen?
FOTO AD

Historie in Haarzicht
In het derde kwartaal van 2018
start de bouw van nieuwbouwwijk
Haarzicht. 510 woningen op een
plek met een rijke historie, die zelfs
teruggaat naar 500 voor Chr.
Vooral na de IJzertijd werd het
gebied bewoond, toen de riviertak
van de Rijn die er stroomde rustiger
werd. De archeologische vondsten
zijn te zien tijdens de publieksweek.
Za 19, ma 21, zo 27 mei, 12.00 uur,
bouwterrein Haarzicht
Thematerweg Haarzuilens.
Leidsche Rijn
Dubbel feest: zaterdag viert
© AD

Solidariteit staat zaterdag in de
Utrechtse binnenstad centraal.
Hoewel er vorig jaar 600 mensen
meeliepen tijdens de kleurrijke
route Walk of Love, hopen
organisaties COC MiddenNederland en Midzomergracht
Festival dit jaar op meer. Naar
verwachting vieren 1.000
deelnemers die dag de liefde in al
z'n diversiteit.
Zaterdag 19 mei, 13.00 uur,
Domplein Utrecht.
10 jaar Soenda
De Sluwe Vos, Mano le Tough, Len
Faki en Henrik Schwarz zijn vier
van de vele artiesten die zaterdag
zullen optreden tijdens de tiende
editie van het Soenda Festival.
Recreatieterrein Ruigenhoek rekent
op zo'n 15.000 bezoekers die feest
kunnen vieren. Een spectaculaire
vuurwerkshow sluit de dag af.

speciaalbier.
Zo 20 mei, 16.00 uur, Breedstraat
Utrecht.
Dag van het Kasteel
Op tweede pinksterdag is er
genoeg te doen in Kasteel
Amerongen, dat in het teken staat
van de Dag van het Kasteel, 100
jaar nadat dat de Duitse Keizer
Willem II vluchtte naar Kasteel
Amerongen. Luister die dag naar
dit bijzondere verhaal. Ook kunnen
kinderen zich vermaken door
cupcakes te versieren of de
voorstelling te bezoeken die laat
zien hoe het was om als
kasteelheer of - dame op het
kasteel te wonen.
Ma 21 mei, 12.00 uur, Kasteel
Amerongen.
Kermis de Klop
Voor de tweede keer op rij
verandert Fort aan de Klop met
Pinksteren in een oude
dorpskermis. Activiteiten voor jong
en oud, waaronder de nostalgische
zweefmolen.
Zo 20 en ma 21 mei, Fort aan de
Klop Utrecht.

Zaterdag 19 mei, vanaf 12.00 uur,
Koningin Wilhelminaplein
Groenekan.
Klein New Orleans in de
Breedstraat
Laissez les bons temps rouler,
oftewel: laat de goede tijd van start
gaan! Dat kan zondag tijdens het
festival Le Petit Nieuw Orleans.
Drie locaties staan tot 02.00 uur 's
nachts in het teken van jamsessies,
een Amerikaanse barbecue en
donderdag 17 mei 2018
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