
3391.
3392.

3393.

Belooft veel wind voor 't iaar âânstaand.
Droge december, droog voorjaar, droge zomer,
Decemberwlnd uit het Oost,
brengt de zieken luttel troost.
Om dlstels te nekken, moet mcn ze trekken.
Is het heet op Sint Domienr),
Ge zult een strenge winter zien.
Als Sint Dominicus gloeit,
Een strenge winter bloeit.
Al is de donder nog zo kloek,
Hii brengt de wind weer in zljn hoek.
De eerste donrler in maart,
pakt de elft bij de staart.
Donder in maart, zegen voor d' aard.
Donder in november laat een goed iaar verhopen.
Donder ln het dorre hout,
Dat geeft een voorjaar schraal en koud,

3399. Donder ln het dorre hout,
Maakt zes weken guur en koud.
Na donder komt regen.
Als 't dondert op de blote doren,
Is de scheper zlin wei verloren.
Donderweer in juni maakt het koren dik.
Dool zonder regen of wind,tt Is de moeite niet dat het begint.
Een koude dooi, een wisse dooi.
Als Driekoningen is ln 't land,
komt de vorst in het vaderland.
Met Drlekoningen lengt de dag,
zoveel een geitje springen mag.

3407. Op Driekoningen zijn de dagen gelengd.
gelijk een ruiter op zijn paard springt,

3408. Als er drulven zijn en vijgen,
moet men winterkleren krijgen,

3409. Is Slnt Egidius") heet,
't Geeft schone herfst, met zweet,

3410. Als de eikelen vallen v6ôr Sint Michiel,
dan snijdt de winter door lijf en zlel.

3411. Als Sint Eligiusr) met ijs begint,
Wil hij drie maanilen dat tot vrind.

3412. Vangt Sint Eligius de winter aan,
Dan stut hem voorts driemaal de naan.

3413. Sint Fabiaan en Sint Sebastiaan.)
Laten 't sap in de bomen.

34t4. Als de kat in februari in de zon ligt,
moet zij in maart weder achter 't yuur.
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33E7. December zacht en dlkwijls regen,
Geeft weinlg hoop op rijke zegen.

3388. Donder in decembermaand,

3389.
3390.

3394.

3395.

3396.
3397.
3398.

l) St. Dominicus : 4 augustus. - 2)

-3) St. Eligius : ! dqssrnbsl. -linaD : 20 januari.
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315. Febrnari komt verklaren
Dat nen bout en kool moet sprren.

3416. Februari mist,
Hool in de kist.

3417. Februari muggendans,
geeft voor maart een slechte kans,

3418. Februari nat,
Vult schuur en korenvat.

3419. Februari regen,
fs dc landman zegen.

3420. Februari zacht en stil,
Dan komt de noordenwind in april.

3421. ln februarl klagen de boeren het minst.
(Alleen omdat het de kortste maand is!)

3422. Februari sneeuw en regen,
Betekent goddelijke zegen.

3423. Is lebruari kil en nat,
Hij brengt ons koren in het Yat.

3424. ls februari zacht,
De lente brengt vorst bii nacht.

3425, Komt februari met goed weer,
I)an vriest het in't voorjaar des te meer.

3426. Ligt de wlnd ln februari stil,
Dan komt hij zeker in april.

1427. Maakt februari een brugge sterk en strgl,
Maart breekt ze weder af.

3428. Regen in februari is mest op de akker.
3429. Met Sint Galt)

Blijft de koe op stal.
3430. Duikt en snâtert de gans,

I)an ls er voor regen kans.
3431. Op Sint Geertruldi)

Komt de warmte de grond ult.
3432. Goed gezaaid, (is) half gemaaid,
3433. Als Sint Giel blaâst op de horen,

Boerkens, zaait dan uw koren.
3434. Is 't schoon met Sint Giel"),

't Zal het zijn tot Sint Michiel ,).
3435, Glanst de glimworm hel bij nacht,

Weet dan dat de oogst u wacht.
3436. Als het op Sint Godelieve regent, zal het zes weken lang duren,
3437. 't Is al verloren te dorsen en te slâân,

Als er gc.en glaan in de aren zit gelaan.
3438. Is 't weer op SInt Gregorius dol, dan kruipt de vos reeds uit

zijn hol.
3439. Als de haan zingt op de polder,

Is 't looi w€er op de zolder.
3440. Het kraaien van de haan,

Kondigt winil en regen aan.

3400.
3401.

3402.
3403.

3404.
3405.

3406.

St. Egidius : I scptember.
4) HH. Fabiâan en Sebas- l) St. Gûl - 16 october. 

- 
2) St. G€ertruid : t7 maart. 

-:]) St. GieI : St. Egidius (1 september). 
- 

4) St. Mlchiel -29 seDtember.
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