
 

    Programma januari 2020 
Ontmoetings- en activiteitencentrum King Arthur Groep  

Doctor Max Euwestraat 74, 3554 EZ  Utrecht  
Vanaf 16 december Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht 

Telefoonnummer 06-81 12 03 67 (indien niet beschikbaar 06-46457344)  

Datum Dag-thema  Lunch 

woensdag 1 jan Gesloten Nieuwjaarsdag  

donderdag 2 jan Goede voornemens en nieuwjaarswensen doornemen Gezonde maaltijd 

vrijdag 3 jan Frisse nieuwjaarswandeling Broodje gezond 

maandag 6 jan wandeling Wilhelminapark Rundvlees stoofpotje van Hanneke 

dinsdag 7 jan wandeling Griftpark spinazieschotel 

woensdag 8 jan Sporten en lekker naar buiten als het kan Driekoningen soep 

donderdag 9 jan Stoelgym en geheugenspelletjes Chicken tonight 

vrijdag 10 jan Sporten Galgenwaard en gezelschapsspellen Andijviestamppot  

maandag 13 jan sportcircuit, wandeling in de tuin Verrassingsmaaltijd van Pauline 

dinsdag 14 jan wandelen Julianapark aard. gr. vlees 

woensdag 15 jan Sporten en lekker naar buiten als het kan Wintersoep 

donderdag 16 jan Bus heeft een schoonmaakbeurt nodig, wie helpt? Aardappels, vlees, groenten 

vrijdag 17 jan Sporten Galgenwaard, spelletjes, er op uit Verse maaltijdsoep 

maandag 20 jan boswandeling Een heerlijke pasta van Pauline 

dinsdag 21 jan kaasboerderij cordon bleu gr. pommes duchesse 

woensdag 22 jan Naar Naturalis in Leiden Knapzakje mee 

donderdag 23 jan Goed inpakken we gaan erop uit Krieltjes met wat lekkers 

vrijdag 24 jan Sporten Galgenwaard, sjoelcompetitie Nasi met saté 

maandag 27 jan wandelen Rijnauwen Soepje en pannenkoeken 

dinsdag 28 jan leuke rit met wandeling zuurkoolstamppot 

woensdag 29 jan Sporten en lekker naar buiten als het kan Soep met lekkere broodjes 

donderdag 30 jan Wandeling in de winterzon Rijst met kip kerrie saus 

vrijdag 31 jan Sporten Galgenwaard en spelletjes OC Pannenkoeken 

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

3 januari Open avond nieuwe locatie Vanaf 18.45 

   

Openingstijden maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9-17 uur, 
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 

 
  


