
Speciale activiteiten (wijk- en buurtgenoten zijn van harte welkom) 

17 september Bezoek FC Utrecht en meedoen met senioren voetbal In de morgen 

21 september Staan wij in het kader van Wereld Alzheimer dag op 
informatiemarkt in Rosendael, Indusdreef 5 Utrecht 

13.00 tot 16.30 

Openingstijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9-17uur, 
woensdag van 10 tot 18.00 uur 

Deelnemen? Dat kan. Er zijn géén wachtlijsten.  

De dagen hebben een thema, maar alles mag niets moet. 

De koffie staat klaar 

 
  

Programma september 2019 
Ontmoetings- en activiteitencentrum King Arthur Groep  

Doctor Max Euwestraat 74, 3554 EZ  Utrecht  
Telefoonnummer 06-81 12 03 67 (indien niet beschikbaar 06-46457344)  

Datum Dag-thema  Lunch 

maandag 2 september 

Kringgesprek, bewegen en er op uit Juliapark      Zomerse salade als het weer het 
toe laat 

dinsdag 3 september Er op uit naar een park/knutselen     Aardappelen, groenten, vlees 

woensdag 4 september Sporten en een fijne wandeling, of een museum Lekker soepie 

donderdag 5 september Stoelgym en erop uit! Chicken tonight 

vrijdag 6 september Waar gaan we naartoe? Pasta 

maandag 9 september Kringgesprek, bewegen en er op uit, ritje Verrassing van Hanneke 

dinsdag 10 september Er op uit Rhijnauwen, spelletjes Nasi 

woensdag 11 september Sporten en de paden op, de lanen in Lekkere lunch  

donderdag 12 september Genieten van de nazomer Bulgur met groente  

vrijdag 13 september Geheugenspelletjes en erop uit Kip met champignonsaus 

maandag 16 september Kringgesprek bewegen, cirquitje Spaghetti 

dinsdag 17 september Bezoek aan FC Utrecht Bietenstamppot 

woensdag 18 september Sporten en naar Batavia werf Lunchzakjes mee 

donderdag 19 september Stoelgym en erop uit! Mexicaanse maaltijd 

vrijdag 20 september Grote herfstopruiming Vissticks met krieltjes 

maandag 23 september Kringgesprek, bewegen, in en om de locatie Iets wat Ingrid niet lust  

dinsdag 24 september Bezoekje aan de Vecht spelletjes Soep met veel groenten en stokbr 

woensdag 25 september Sporten en lekker eropuit Broodje met iets lekkers 

donderdag 26 september Allerlei balspellen Sperziebonenjachtschotel  

vrijdag 27 september Samen een ritje maken Kip kerrie met rijst 

maandag 30 september Kringgesprek, bewegen, erop uit Maximapark  Een Utrechtse maaltijd 

   

   


