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3332. Geeft april veel regen,
Zo brengt het rijke zegen.

3333. In aprll, heldere maneschijn,
Zal de bloesem schadelijk zijn.

3334. Is april klaar en rein,
Mei zal des te milder zijn.

3335. Is april mooi, dan zal mei niet deugen.
3336. Is april schoon en rein,

Dan zal mei des te wilder zljn.
3337. Mag het dsuwen in april en-mei,

Wij zijn in oogst en september blli.
3338. 't Mag woeg of laat ziin

April wil kwaad zijn.
3339. Nooit april zonder aren,

Nooit mei zonder bloeisel.
3340. Regen in april en wind in mei

Maakt de boerkens blii.
3341. Valt in april veel nat,

Dan zwemmen de druiven tot ln 't vat.
3342. Verschaft april veel mooie dagen,

Dan pleegt de mei de last te diagen.
3343. Aprilletje zoet geeft nog wel eens eren witte hoed.
3344. Nooit aprilletje zo zoet,

of 't sneeuwt de scheper op zijn hoed.
3345. Aprilregen, boerenzegen.
3346. Aprilse regenbuien geven meibloemen.
3347. Warme aprilregen is een grote zegen.
3348. Vroege ârcn, een slechte Sint Jacob').
3349. Armoede op stal, armoede overal.
3350. Augustus' €erste week heet en laf,

VeeI wintersneeuw wacht af.
3351. Geeft âugustus zonneschijn,

Zeker krijgen we gouden wijn.
19t?. I" augustus regen, geeft de wiinoogst zegen.
3353. Is âugustus vrii van noordenwlnd,

Dan blijft het weer lang goed gezind.
3354. Is het warm en voorspoèdig weern

Erengt augustus d'eérste [eer.
3355. Wat augustus niet kookt,

laat september ongebraden.
3356. Zo d' eerste week yan oogst is heet,

Qan staat een lange wintei gereed.
3357. Noordenwind in augustus opÈestaâr,

Brengt standvnstig weder aàn.
3358. De avond rood, de morgen grauw,

Brengt het schoonste hemelblauw.
3359. 's Avonds 't luchtl. rood,

's Morgens water in de sloot.
3360. Avonddauw en koelte in mei,

brengen yeel wijn en veel hool.
3361. Een balk aan de zon geeft geen pardon.
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$62. 4ls het regent met Brrnabæ ),
-_ -^ Z_yeryt de oogst in een waterflas,
3363. Sint Barnabas

Maait het gras.
336.4. Valt op Sint Barnabas veel nat.

Dan zwemmen de druiven tot iri 't yat.
3365. Met Sinte Bastiaant)

Komen de harde koppen aan.
(nl. de hagelbollen.)

3366. 4!s de bijen naar huis toe vtuchten,
Zit er regen aan de luchten.

3367. Als niet de bij haar korf verlaat,
Maakt zeker dan op regen staat.

!J{Q. Een bijgnzwerm in irei,-goerl teken voor de wei.
3369. De boekweit mag de m'elniet zien.

De boekweit moet zo laat in mei Eezaaid worden. dat zii
niet eerder dan 't begin van juni boven de gronâ komt,
d,aar zij in mei allicht nog dooi de vorst vernieiô wordt.

3370. Zo de boer, zo zijn land.of:
3371. Zulke boer, zulke akker.

Een -naarstige, boer, die zijn land goed bewerkt, zal ook
vruchtbare akkers hebben.- Ook : ùen kent de inens aan
zijn werken.

3372. Bloeien de bomen tweemaal oo een rii.
Zal de winter zich rekken tot'mei.

3373. Bomen ontkleed,
Mensen gekleed.

3374. Houden de bomen hun blaren lang,
Wees voor een lange winter bangl

3375, Ziin de ùomen orn-Kerstmis wit-van sneeun, ze ziin in de lente
wit van bloesem.

112É. Qes âvonds rood, des morgens goed weer aân boord.
llZ?. Pçn goe_d bramenjaar is odk eei goed boekweftiaar.
3378. Als de dagen lenpien, begint de kou te strensen.
ll??. Pu dagen aan't langen, de winter aan ,t pr-angen.
3380. ?oveel -dagen de leéuwerik voor Maria iichïmts zingt, zoveel

dagen zingt hij daarna.
3381. Zonder dauw geen regen,

heet het in juli allerwegen.
3382. Brengt december kou èn sneeuw in 't land,
- _ - - Pan groeit er koren zelfs op ,t zand.
3383. December kourl en in sneedwgewaad,

een Jaar vol vruchtbaarheid vèrraadt.
3384. December koud en wel besneeuwd,

---, Zo maak maar grote schuren gereed.
3385. Decembermist,

Goud in de kist.
3386. December veranderlijk en zacht,

Geeft een winter waar men mee lacht.

1) St. Jacob : 25 jult, begin van de oogsttijd. l) St.Barnabâs ., ll inni. - 
2) St. Sebastiaan - 20 januari.
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