
 

Programma November 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 

dinsdag-1-november 

Rondje tuin, spelletjes, muziek met Leen, erop uit 

Boetzelaerpark 

Pannenkoeken met 

toebehoren 

donderdag-3-november Voor elk wat wils  Bloemkool en krieltjes 

vrijdag-4-november Sport en Spel bij de Galgenwaard, sjoelen, wandelen Verse groentesoep 

maandag-7-november 

Wandelen in de tuin, bewegen in de kring, met de bus 

weg 

Kip, groente, aardappels 

dinsdag-8-november 

Rondje tuin, spelletjes, muziek met Leen, erop uit 

wandelingetje Klopvaart 

Sperziebonenschotel 

donderdag-10-november De tuin in, spelletjes, collages knippen  Aardappelkroketjes, groente 

vrijdag-11-november Met de bus erop uit naar Julianapark, wandelen in de tuin Rijst met kip  

maandag-14-november Wandelen in de tuin, Bewegen in de kring, spelletjes Stamppot  

dinsdag-15-november 

Rondje tuin, spelletjes, muziek met Leen, erop uit 

Stadsboerderij de Klop 

Andijviestampot met 

gehaktbal 

donderdag-17-november De tuin in, taart bakken, voor elk wat wils  Spinazieomelet 

vrijdag-18-november Samen bus schoonmaken, spelletjes en biljarten Pasta a la Jan van Galen 

maandag-21-november Wandelen in de tuin, bewegen in de kring, ?? Italiaans pot 

dinsdag-22-november Rondje tuin, spelletjes, pepernoten bakken erop uit Nasi met sate 

donderdag-24-november De tuin in, praatkaarten, kleien  Vissticks, doperwtjes, puree  

vrijdag-25-november Sport en Spel bij de Galgenwaard, sjoelen en scrabble Broodje hamburger 

maandag-28-november 

Wandelen in de tuin, bewegen in de kring, met de bus 

weg 

Iets lekkers van Leen 

dinsdag-29-november Rondje tuin, spelletjes, erop uit Griftpark Pompoen maaltijdsoep 

 

 

 

 

 

 

  



          Programma Jonge mensen met dementie 

woensdag-2-november Sporten bij de Halter, wandelen en biljarten Soep met broodjes 

vrijdag-4-november Sporten bij Hercules, wandeling Kaapse Bos Broodje Hercules 

maandag-7-november Koffie in Bilthoven, wandelen Lage Vuursche Kroketten lunch  

woensdag-9-november Sporten bij de Halter, wandelen en biljarten Soepje, broodje omelet 

vrijdag-11-november Sporten Hercules, wandeling Lage Vuursche Broodje Hercules 

maandag-14-november Koffie Bilthoven, wandeling Den Treek Lunch Bilthoven 

woensdag-16-november Sporten bij de Halter, wandelen en biljarten Uteregs soepie 

vrijdag-18-november Sporten Hercules, wandelen Maartensdijksebos Broodje Hercules 

maandag-21-november Wandeldag, waar naartoe? Kroketten lunch 

woensdag-23-november Sporten bij de Halter, wandelen en biljarten Soep met broodjes 

vrijdag-25-november Sporten Hercules, wandelen Uilentoren Leersum Broodje Hercules 

maandag-28-november Wandeling Hilversumse Hei Kroketten lunch 

woensdag-30-november Sporten bij de Halter, wandelen en biljarten Verse soep 

   

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9-17 uur 

 

 


