
 

          Programma november 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 

maandag 2 nov Na het weekend weer goed de week instappen! Spaghetti Bolognese 

dinsdag 3 nov spelletjes, wandeling Driebergen Maria Grot Snert, roggebrood met spek 

woensdag 4 nov Sporten de Halter, zou het droog blijven vandaag?  Goed gevulde soep 

donderdag 5 nov Spelletjes en natuurlijk oppad, weer of geen weer Verrassings menu 

vrijdag 6 nov Sporten Galgenwaard, wandeling door de tuin Stamppot met worst 

maandag 9 nov Kringgesprek en waar gaat de bus naar toe in de middag?! De bekende gado gado 

dinsdag 10 nov spelletjes circuit, erop uit zonnestraal pasta carbonara 

woensdag 11 nov Sporten de Halter, een uitstapje met de bus Soep met witte bollen 

donderdag 12 nov Biljarten, braintrainer en zo en naar buiten na het eten Een lekkere stamppot 

vrijdag 13 nov Sporten maar niet in Galgenwaard, spelletjes in de serre Pasta a la Jan van Galen 

maandag 16 nov Kringgesprek en in de middag er op uit! Een herfstig stoofpotje? 

dinsdag 17 nov 
spelletje en quiz erop uit   Werkhoven                               verse boerengroentensoep met 

worstenbroodjes 

woensdag 18 nov Sporten de Halter, stevige herfstwandeling Lekker warm soepie 

donderdag 19 nov Ochtend lekker binnen en na het eten de natuur in! Een heerlijke curry 

vrijdag 20 nov Sporten Galgenwaard, lezen, braintrainer en biljarten Broodje hamburger en sla 

maandag 23 nov Weekend bespreken, naar buiten en tijd voor spelletjes Ouderwetse stamppot 

dinsdag 24 nov knutselen erop uit naar Bilthoven  Kapucijners, spekjes & gehaktbal 

woensdag 25 nov Sporten de Halter, zijn er nog blaadjes aan de bomen? Soepje met luxe broodjes 

donderdag 26 nov Biljarten, braintrainer en na het eten HUP! Er op uit! Lievelingseten van wie??? 

vrijdag 27 nov Sporten Galgenwaard, tafeltennis en spelletjes Pannenkoeken  

maandag 30 nov Rustig de week starten met yoga en frisse neuzen middag Verrassingsmenu van Hanneke 

   

   

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

Woensdag middag Buurthuiskamer Vanaf 16.00 

   

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 

 
  


