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Locatie Tijd

Vrijdag 3 Sjoelcompetitie 3 De Omloop 14.30

Maandag 6 Klassieke muziek op uitnodiging 3 De Omloop 14.30

Donderdag 9 Optreden La Familia De Gasterij 14.30

Maandag 13 Bus Thijs rit langs de Rustenburger molens vertrek Hal 13.30

Dinsdag 14 Culinaire markt met als thema "Valentijn" De Gasterij 14.30

Bingo 4 7 De Gasterij 19.00

Vrijdag 17 Sjoelcompetitie 3 De Omloop 14.30

Zaterdag 18 Filmmiddag "Zangeres zonder naam" 3 De Gasterij 14.30

Maandag 20 Klassieke muziek op uitnodiging 3 De Omloop 14.30

Maandag 20 Bingo 4 7 De Gasterij 14.45

Donderdag 23 1e deuntje 3 De Gasterij 14.30

Zaterdag 25 Bloemschikken 5 8 De Buurvrouw 14.45

Dinsdag 28 Carnaval met de Groen Zwarte Reigers 2 5 De Gasterij 14.30

Programmaoverzicht Hugo-Oord Februari 2017 

Wat gebeurt er in de maand februari? 
Carnaval 
Dit van oorsprong katholieke feest vindt meestal in februari en soms in maart plaats. Het feest 
wordt hoofdzakelijk in het zuiden van het land gevierd. Waarschijnlijk is de oorsprong van dit 
feest niet in de katholieke kerk te vinden, maar is dit een overblijfsel van een oud heidens 
vruchtbaarheidsritueel. De katholieke kerk heeft zich dit feest toegeëigend. 
 
Traditie zijn de carnavalsoptochten met praalwagens en de aanwezigheid van prins carnaval en 
zijn gevolg. Carnaval eindigt op aswoensdag. Sommige gelovigen eindigen de carnaval nog 
steeds in de kerk met het halen van een askruisje op het voorhoofd. Aswoensdag is het begin 
van de vastentijd, die veertig dagen duurt, tot aan het Paasfeest. In Nederland zijn er nog 
weinig mensen te vinden die zich daadwerkelijk aan de vastentijd houden. 
 
Valentijnsdag 
Op 14 februari is het Valentijnsdag. Dit is een uit Amerika overgewaaid fenomeen. Op 
Valentijnsdag geven geliefden elkaar bloemen, cadeautjes en kaarten. Oorspronkelijk was dit 
een heidense feestdag. Op deze dag (Lupercalia) renden priesters halfnaakt door de straten 
met riemen van geitenhuiden, waarmee ze de vrouwen sloegen. Dit zou de vruchtbaarheid 
bevorderen. 
 
Voorjaarsvakantie 
Voor kinderen boven de rivieren is er in februari, soms in maart een voorjaarsvakantie. 
Aangezien het voorjaar pas op 21 maart begint, is dit een weinig passende naam voor deze 
week studieverlof. 
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