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Locatie Tijd

dinsdag 4 Modepresentatie Fashion + – 3 De Gasterij 10.00

vrijdag 7 Dag van de ouderen – 3 De Gasterij 10.00

Optreden en voorlezen door scholieren van Nexus

zaterdag 8 Bloemschikken 5 8 De Gasterij 14.45

maandag 10 Bus Thijs rit herfstrit – – Vertrek 13.30

dinsdag 11 Bingo 4 7 De Gasterij 19.00

woensdag 12 Maria-ochtend in de dionysiuskerk – – Vertrek 09.15

Optreden Snijderkoor 2 5 De Gasterij 14.30

Protestant Christelijke viering – – De Omloop 16.30

vrijdag 14 Sjoelcompetitie – 3 De Omloop 14.30

zaterdag 15 Filmmiddag 100 jaar Schiphol – 3 De Gasterij 14.30

zondag 16 Peter Koper concert in theater Cool – – 11.00

maandag 17 Bingo 4 7 De Gasterij 14.30

donderdag 27 Feestmiddag 1e paal – – De Gasterij 15.30

vrijdag 28 Sjoelcompetitie – – De Omloop 14.30

strippen

Programmaoverzicht 
Hugo-Oord 

oktober 2016 

 Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen, maar ook jicht en andere plagen. 
 In de wijnmaand zon, winter kent geen pardon. 
 Oktober met groene blaan (bladeren), duidt een strenge winter aan. 
 Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn, 

maar is het nat en koel, 't is van een zachte winter een voorgevoel!  
 Als het waait en vriest in de oktober nacht, dan verwachten wij een januari zacht. 
 Warme oktober dagen, februari vlagen. 
 Oktoberweer komt terug in maart. 
 Als het regent op St Bavis(1), dan regent het met Kerst(mis). 
 Regen met Sint Denijs(9), voorspelt een natte winter en weinig ijs. 
 Treedt Gommarus(11) met droogte in, de zomer zal nat zijn in het begin. 
 Volgen op Gommarus natte dagen, er volgt een zomer met veel natte dagen. 
 Wordt men op Callistes(14) een warme wind gewaar, dan wordt de zomer een 

twijfelaar. 
 Zoals het weer is met St. Ursela(21), zo zal ook de winter wezen. 
 Op de laatste oktober(31), houdt de natuur zich sober. 
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