
 

          Programma Juli 2020 
Ontmoetings- en activiteitencentrum King Arthur Groep  

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

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

Datum Dag-thema  Lunch 

woensdag 1 juli Spelactiviteiten in de serre Verse soep en een broodje 

donderdag 2 juli Sporten met de fysio en andere beweegspelletjes Een zomerse stamppot 

vrijdag 3 juli Lekker in beweging, wandeling door de tuin Pasta met spekjes roomsaus 

maandag 6 juli Kringgesprek, wandeling in de tuin, buitenspelletjes Een zomers stoofpotje 

dinsdag 7 juli Puzzeltocht in de tuin, erop uit met de bus Stampot andijvie met gehaktbal 

woensdag 8 juli Sport en spel, allemaal in beweging! Broodje gezond en een soepje 

donderdag 9 juli De tuin in, gymmen, biljarten en jeu de boules Verrassing van Hanneke 

vrijdag 10 juli Samen van het zomerzonnetje genieten  Chicken tonight  

maandag 13 juli Kringgesprek , buiten spelletjes Vegetarische Gado Gado 

dinsdag 14 juli Quatorze julliet franse muziek, quiz jeu de boules  Frans gerecht 

woensdag 15 juli Sport en spel, even de spieren aan het werk Soep en wat lekkers 

donderdag 16 juli Sporten met de fysio en er misschien ook op uit?! Weer voor zomerse salades? 

vrijdag 17 juli Wandeling door de tuin, puzzelboekjes verslinden  Zomerse pasta salade 

maandag 20 juli Kringgesprek, buitenspel Slasoep en drie-in-de-pan 

dinsdag 21 juli Biljarten, braintrainer, er op uit Chicken tonight hawai  

woensdag 22 juli Sport en spel in de tuin, samen een wandeling Een Utregs soepie 

donderdag 23 juli Sporten met de fysio en nog meer afhankelijk van ‘t weer Spaghetti Bolognese 

vrijdag 24 juli Zomerbloemetjes in de tuin bekijken, gezelschapspellen Nasi met saté 

maandag 27 juli Kringgesprek buitenspelletjes Verrassing van Hanneke 

dinsdag 28 juli Waterballonnen, wasbakjes e.d. als het weer het toe laat tonijnsalade 

woensdag 29 juli Sport en spel, goed drinken met de warmte! Soep met een sandwich 

donderdag 30 juli Sporten met de fysio en andere activiteiten in de tuin Blote billetjes in het gras 

vrijdag 31 juli Genieten op het terras, spelletjes in de tuin Pannenkoeken 

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

   

   

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 

 
  


