
Programma Januari 2022 
Ontmoetings- en activiteitencentrum King Arthur Groep  

Jan van Galenstraat 6, 3572 LA Utrecht 
Telefoonnummer 06-81 12 03 67 (indien niet beschikbaar 06 484 221 86) 

Datum Dag-thema  Lunch 
maandag-3-januari Vooruitblik op 2022, de tuin in, bewegen, biljart & spelletjes Verrassing van Leen! 

dinsdag-4-januari Nieuwe verjaardagkalender maken, erop uit/muziek  Sperziebonenschotel Pauline 

donderdag-6-januari Kerstspullen opruimen, erop uit / bewegen n de kring Kip kerrie rijst groente  

vrijdag-7-januari Nieuwjaars voornemens bespreken, winterse wandeling Pasta rode pesto 

maandag-10-januari De tuin in, bewegen in de kring, er op uit na het eten?! Een spannende ovenschotel 

dinsdag-11-januari Beeldhouden, Stoelgym, erop uit/muziek AVG van Lidewij 

donderdag-13-januari Spelletjes, schilderen erop uit voor wie wil Rode kool, met gehaktbal 

vrijdag-14-januari Spelletjes serre, wandeling mooi landgoed Groentesoep 

maandag-17-januari De tuin in, bewegen in de kring, wandelen en/of spelletjes Een lekkere stamppot 

dinsdag-18-januari Spelletjes serre, wandeling mooi landgoed  Specialiteit Leen 

donderdag-20-januari Spelletjes bewegen in de kring en verzoeknummers draaien Knolselderijsoep met broodje 

vrijdag-21-januari Winterse wandeling, spelletjes met warme choco Boerenkool met worst 

maandag-24-januari De tuin in, samen bewegen, wandelen, biljarten en quizzzz Een pastagerecht 

dinsdag-25-januari Stoelgym, erop uit/muziek  Zuurkoolschotel met ananas 
en worst  

donderdag-27-januari Spelletjes, erop uit  Boerenkool courgettesoep 

vrijdag-28-januari Sport en spel in de serre, biljarten, quiz Pannenkoeken 

maandag-31-januari De tuin in, bewegen in de kring, wandelen, sport & spel Erwtensoep 

   

          Programma Jonge mensen met dementie 
maandag-3-januari Schoenzolen verslijten in een bos Kroketje in Bilthoven 
woensdag-5-januari Sporten serre, wandeling Huis Doorn Soep met broodjes 
vrijdag-7-januari Koffie Max Euwestraat, Wandeling  Luxe broodjes/tosti’s  
maandag-10-januari Creatief café, wandeling Soest Lunch met een soepje 
woensdag-12-januari Actief in de serre, biljarten Jan van Galen Uteregs soepje 
vrijdag-14-januari Koffie Max Euwestraat, Wandeling  Luxe broodjes/tosti’s  
maandag-17-januari Na de koffie een flinke wandeling Broodlunch in Bilthoven  
woensdag-19-januari Sporten serre, een landgoed onveilig maken Gezond soepje en 

broodjes 
vrijdag-21-januari Sporten Hercules, wandeling  Broodje Hercules  
maandag-24-januari Creatief café, wandeling militair museum Kroketje in Den Dolder 
woensdag-26-januari Bewegen serre, bilarten en sjoelen Soep met broodjes 
vrijdag-28-januari Sporten Hercules  Broodje Hercules  
maandag-31-januari Lange wandeling Den Treek Broodjes in Bilthoven 

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9-17 uur 
 

 

 


