
Programma November 2017 
Ontmoetings- en activiteitencentrum King Arthur Groep 

Spinetpad 2, 3822 DT Amersfoort 
Telefoon : 06-41114092  

Dag Datum Dagthema Lunch 

Woensdag 01-11-2017 Spelletjes en handmassage Macaroni 

Donderdag  02-11-2017 Geheugen training en wandelen Broccoli potje met gehaktbal  

Vrijdag  03-11-2017 We maken iets lekkers voor de mantelzorgers  Aardappel uit de oven 

Maandag  06-11-2017 Zakjes schilderen voor mantelzorg dag  Zuurkoolschotel 

Dinsdag  07-11-2017 Hartjesproject  en zakjes vullen voor de 
mantelzorgdag  

Nasi  

Woensdag 08-11-2017 Een creatieve herfstochtend en handmassage Sperziebonen potje 

Donderdag  09-11-2017 Schilderen/ denken en doen  stroganoff tagliatelle 

Vrijdag  10-11-2017 MANTELZORGDAG  
Bent uw mantelzorger kom bij ons langs er 
staat iets lekker voor uw klaar net als de koffie 

Luncht uw gezellig mee  
Rodekoolschotel  

Maandag  13-11-2017 Biodansa / welke woorden hoor er bij elkaar Boerenkool met chorizo 

Dinsdag  14-11-2017 Hartjes project en sjoelen Macaroni schotel  

Woensdag 15-11-2017 Verhalen en gedichten/handmassage Stamppot  

Donderdag  16-11-2017 Geheugenspelletjes / muziek  Romige Penne met doperwten en 
zalm 

Vrijdag 17-11-2017 Fit bij de Koffie / Schilderen en tekenen Chili concarne  

Maandag  20-11-21017 Biodansa /Hartjes project Hutspot 

Dinsdag  21-11-2017 Wereld TV dag hoe ging het toen en nu… Spinazie aardappelen en hamblokjes  

Woensdag 22-11-2017 Wandelen en handmassage Boerenomelet 

Donderdag  23-11-2017 Hints: raadt het spreekwoord Nasi 

Vrijdag  24-11-2017 Fit bij de koffie / ARCODEONMUZIEK MET 
HENK 

Zuurkool met worst  

Maandag 27-11-2017 Tejo komt een muziekworkshop geven  Erwtensoep  

Dinsdag 28-11-2017 Pepernoten bakken Wortelen met aardappelen en vis 

Woensdag 29-11-2017 Waar komt Sinterklaas eigenlijk vandaan? Pannenkoeken 

Donderdag 30-11-2017 Bewegen Soep met stokbrood en kruidenboter 

Speciale activiteiten 
10—11 MANTELZORGDAG  

Bent uw mantelzorger kom bij ons langs er staat iets 
lekkers voor uw klaar net als de koffie 

10 uur 

27-11 Tejo komt met zijn kar vol instrumenten een workshop 
geven, het is een muzikale beleving wilt hiervan getuige 
zijn uw bent altijd welkom hij start om 10.30 uur .  

10.30 uur 

ELKE MAANDAG  Biondansa word gegeven door Clarine ze is een ervaren 
dansdocent, mocht uw het leuk vinden om ook een dansje 
te wagen? Uw mag altijd aansluiten  

10.15 uur 

29-11 Sint pannenkoek 
Gezelligheid kent geen tijd sluit uw ook aan voor een 
gezellige lunch voor € 3,50  eet uw al mee 

12.30  

Openingstijden 
Maandag 10:00-16:00 uur 

Dinsdag 10:00-16:00 uur 

Woensdag  10.00-16.00 uur  

Donderdag 10:00-16:00 uur 

Vrijdag 10:00-16:00 uur 

Deelnemen? Dat kan. Er zijn geen wachtlijsten. De dagen hebben een thema, maar alles mag niets moet.  

 

        


