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Locatie Tijd

Woensdag 2 Culinaire markt BBQ (na opgave) Terras/De Gasterij 12.00

Vrijdag 4 Sjoelcompetitie 3 De Omloop 14.30

Dinsdag 8 Bingo 5 8 De Gasterij 19.00

Woensdag 9 Poffertjesmiddag 2 5 Terras/Gasterij 14.30

Protestant Chr. Viering De Omloop 16.30

Maandag 14 Bus Thijs rijdt De Westfriese winkeltjesroute Vertrek 13.30

Klassiek muziek (op uitnodiging) De Omloop 14.30

Donderdag 17

Gouden dagen biedt u een gezellige 

vismiddag aan (alleen voor Hugo-Oord) Terras 14.30

Vrijdag 18 Sjoelcompetitie 3 De Omloop 14.30

Zaterdag 19 Filmmiddag De Zangeres Zonder Naam 3 De Gasterij 14.30

Maandag 21 Bingo 5 8 De Gasterij 14.30

Woensdag 23 Franse middag 2 5 Terras 14.30

Maandag 28 Klassiek muziek (op uitnodiging) De Omloop 14.30

Donderdag 31 Laatste deuntje quiz over Hugo-Oord De Gasterij 14.30

Programmaoverzicht 
Hugo-Oord 

augustus 2017 

Zo d'eerste oogstweek is heet, een lange winter staat gereed. 
Noorderwind in augustus brengt bestendig weer. 
Is de eerste week in augustus heet, zorg voor goed warm winterkleed. 
Begin augustus met regenvlagen, in de laatste dagen zal de regen ons weer plagen. 
De eerste oogstweek, is die heet, een lange winter staat gereed. 
Ganzen, die zich wassen, vragen waterplassen. 
Zonneke rood, geeft water in de sloot. 
Keert de duif laat naar de til, het weer blijft zacht, mooi en stil. 
Is in augustus de spin laat ter been, Het zal gaan regenen, ik wed tien tegen één. 
Augustus rijpt alle bessen, maar september viert de successen. 
Als het in augustus sterk dauwen doet, blijft het weer wel even goed. 
In augustus zure druiven, in oktober zoete wijn. 
Drie regenbogen op elkaar, drie regenweken voorwaar. 
Als de ooievaars na 21 augustus nog blijven, zal een zachte winter binnendrijven. 
Is de maan als een schuit, valt er regen uit. 
Steken de muggen hard en fel, zit er nog regen in het spel. 
Blijven de zwaluwen lang, wees voor een strenge winter niet bang. 
Stijgt de leeuwerik hoog en zingt hij lang daarboven, kunt ge ras goed weer gaan loven. 
Vliegt de vleermuis 's avonds rond, ze brengt mooi weer in de ochtendstond. 


