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3495. Wat juli en argustus âân de wijn niet koken, dât zal er s€ptember
niet âan braden.

3496. Wis_selen in juli r€gen en zonneschijn,

- .^_ I Naaste jaar zal voor de boeren kèrmis zijn.
3497, Zonder dauw geen regen,

Heet het in juli allerwegen.
li?!. lls het in iuli veel dondert, komt er overvloed van koren.
3499. Als't koud en nat in juni ii.

Dan is de rest yan 't jaar ook mis.
3500. B,faast juni in de Nooidenkant,

Verwacht veel koren dan op 't'land.
3501. Donderweer in iuni maakt het koren dik.
3502. Hoort gc in junl de donder kraken,

Dan maakt de boer ook goede zaken,
1191. I" iunl dondergevaar, tretekent een vruchtbaar jaar.
l!91. t-n iuni weinig iegen,'voorspelt een grote zegen.
3505. Juni meer drôoglan nât,

Vult met goede wiin het vât.
3506. Juni nat en koud,-

NIeest heel het iaar ellcnde bouwt.
3507. Juniregen is Godeszegen;

Komt zonneschijn daarbii,
Dan maakt hij boer en stadslui bli!.

J507a Juni-wecr, Decemberwcer.
3508. Leent noordenwind aan juni de hand.

Zo waait hii koren in het land.
3509. Niet te koel, niet te zwoel,

Niet te nat en niet te droog,
Juni vult de schuren hoog.

3510. Als de kat niest, wordt hèt mooi weer.
3511. Draait de kat haar aars nâar't vuur.

Wind cn regen koud en gurtr.
3512, Op Sinte Katharina r) sterkt de winter.
3513. Sint Katrien heeft dikwijls een witte mantel.
3514. Als vândaag (St Katharina) de vorst begint, wiest het zcs

weken lang.
3515, Geeft Kerstdag warrne zonneschijn,

Dan zal er te Paseu nog houtvuur zijn.
3516. Croene Kerstdag, witte Pasen.

Wanneer de koude zo laat invalt. dat het groen met
Kerstmis nog niet verdold is, houdt de koude gewoonlijk
ook lang aan en heelt men met Pasen nog sneeuw te wachten.

3517. Is de Kerstdag vochtig en nat,
Ton en schure niets bevat.

3518. Vliegen op Kerstdag de muggen rond,
Dan dekt op Pasen het iis de grond.

3519. Als met Kerstmis de rnuggen zwermen, moet g€ met Pasen uw
oren wermen.

3520. Dat v6ôr Kerstrnis vriest, doet geen afslag.
3521. Een Kerstmis aan de wand,

Is Pasen aan de br:rnd.

3526.
3527.
3528.
3529.
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3522. fren Kerstmis die u buiten ziet,
Een Pasen straks met kou u biedt.

3523. Een witte Kerstmis maakt een groene Pasen.
3524. Hangt 't ijs op Kerstmis aan de twiigen,

Ge zglt met Pâsen palmen krijgen.
3525. Is op Kerstmis de hemel klaar, verwacht dan vrij een vruchtbear

iaar.
Kerstmis âan de deur, is Pasen aan tt vuur.
Kerstmis in de sneeuw, Pasen in de moilder.
Met Kerstmis sneeuw, beloolt met Pasen klaver.
Zacht Kerstmisweer beduidt
De winter is niet uit.

3530. Een warme Kerstnacht maakt een koude Pasen.
3531. Kerstnacht helder en klaar, geeft een gezegend jaar.
3532. Als de kikkers kwaken, zal mooi weer genaken.
3533. Als 't Kindeken is geboren,

Heeft het raâpken zijn smaak verloren,
Na Kerstmis worden de rapen voos.

3534. Zorg! wel yoor de kinderwiegen,
\ryant met St. Vitus r) komen de vliegen.

3535. Als de kippen schuilen gaan,
Houdt de regen zelden aan.

3536. Dte knollen wil eten,
Moet St. Laurens ") niet vergeten,

(- om ze te zaaien). De knollen moeten vôôr St. Laurens
gezaaid zijn.

3537. Houden de kraaien school,
Zorgvoor hout en kool.

3538. Krlmpen en stillen,
Dat is straks weer drillen.

3539. Laurentius' zonneschijn
Beduidt een jaar vol wiin.

3540. Een krimper (d) is een stinker(d).
Als de wind krimpt, geelt dit vuil weer.

3541. Een kring om de rnaan,
Dat kan nog gaan;
Maar een kring om de zon
Geelt water ln de ton.

3542. Een kring om de maan,
Geeft wind op de baan.

3543. Een kring om de maan,
Kondigt ons de storrn aan.

3544. AIs de kwakkels lustig slagen,
Spreken wij van regendagen.

3545, De vaak herhaakle kwartelslag,
Voorspelt de boer een droge dag.

3546. Sint Lâmbeerti) brengt de sponderik bij de heerd.
3547. Te vroeg in het land, is schatle aan alle kant,

Men mag het vee, vooral rundvee en paarden, niet te vroeg
in de weide zenden.

1) St.
3) St.1) St. Kâthârina : 25 november.

Vitus : 15 junl. 
- 2) St, Laurens : 10 augustus. *

Lambertus : 17 september.
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