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

14 november 2019 Muziek met Marcus, voetjes van de vloer 14.00 tot 15.00 

Vrijdagen  Sporten met het ROC 11.00 tot 12.00 

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 November 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 

vrijdag 1 november Gezelschapspelletjes, wandelen Aardappels groente vlees 

maandag 4 november in de ochtend Wilhelminapark, bloemstukjes Gado Gado /Lekker oosters 

dinsdag 5 november er op uit Rijnauwen     broccoli, vlees pommes duchees 

woensdag 6 november Sporten en lekker naar buiten Soep van de dag 

donderdag 7 november Stoelgym en een wandeling Chicken tonight 

vrijdag 8 november Schijnt de herfstzon?  Spruitjesstamppot 

maandag 11 november Naar de Struintuin en bloemstukjes Lekker herfst gerecht 

dinsdag 12 november rondleiding Kaasboerderij Werkhoven andijviestamppot met gehaktbal 

woensdag 13 november Landgoederen bestormen na het sporten Italiaans tintje aan de lunch 

donderdag 14 november Accordeonist, voetjes van de vloer! Maaltijdsoep 

vrijdag 15 november Sporten en spelletjes OC Kip kerrie met rijst 

maandag 18 november In de ochtend Julianapark, bloemstukjes Winterstamppot 

dinsdag 19 november Tuincentrum Intratuin Kortenhoef lunch  macaroni a la Lia 

woensdag 20 november We hopen op goed weer en sporten Veel groente in de soep 

donderdag 21 november Iedereen een sjaal om, erop uit! Vissticks met krieltjes 

vrijdag 22 november Sporten en creatief OC Couscous met groente 

maandag 25 november in de ochtend Maxiama park, bloemstukjes Aardappelen, groenten & vlees 

dinsdag 26 november Er op uit; verrassing boerenkool met worst 

woensdag 27 november Museum bij slecht weer en anders naar buiten Soep met ballen 

donderdag 28 november Boodschappen doen, wie sjouwt er mee? Pasta 

vrijdag 29 november Sporten, wandeling in de herfstzon Pannenkoeken 

   

   

   


