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3600. Wil maafr reeds donder,
Sneeuw is in mei geen woniler.

3601. Maartse regen brengt geen zegen.
3602. Regent Sinte-Magdaleen')'

't Reqent dagen achtereen.
3603. Een d=onkere Sint Maarten'

Een lichte Kerstmis.
3604. Is om Sint Maarten nog lool aan de- bomen,

Zo moogt ge van een strenge winter dtomen'
3605. Sint lVlarcus') koud,

Ook 't hellig Hout').
3606. Zolang vôôr Marcus warm.

Zolang na Marcus koud.
360?, Op iVlâria.Geboort')

Trekken de zwaluwen voort.
3608. Maria-Hemelvaart zonneschiin

brengt goede wiin.
3609, Regen op Maria-Hemelvaart'

Is wetnig wijn en slecht van aard.
3610. Margaretha's u) regen

Brengt ons geen zegen.
361I. Als Slnt MÀrgriet àan 't regenen is,

Regent het zes weken gewis. - --
3612. Geéft Margariet geen zonneschijtt'

Het hooi zil licht verloren ziin.
3613.

3614.

3615.
3616.
3617.
3618.

3619.

3620.
3621.
36X2.

3623.

3624.
3625.

3626.

3627.

Met Slnte Margrlet
Fikken, rljp of niet.
Zoals't wêder de 40 martelaren {) vindt,
Zo bliift het 40 dagen met zijn wind'
Sint Mathiis z) breekt het ijs.
Sint Mathiis gôoit een gloeiende steen-op.'t ijs.
Sint Mathiis iernt de eerste steen op 't iis.
Aan 's mee-sters iolen hangt het beste mest.

Die zelf zijn zaken bestuur!, vaart-er het beste bU

's Meesters vbeten verbeteren het lanil.
Men dient zelf over zijn zaken te gaan.

Meeuweo aan land, storni voor de hand.
Als het dondert tn inei, valt er rtikwljls hagel bii.
Avondilauw en zon in mel,
Hool met karren op de wei.
Bil de eerste van de mei
géUUen de vogels eetr nest ol een ei.
De koele mei-doet het al verblijden.
De rrei tot iuichmaand uitverkoren'
Heeft toch âe rtip nog achter de oren.
Een bii in de mel
Is zo soed als een ei'
Een k"oude mei, een gouden mei.
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3628. Een natte mei geeft boter in de wel.
3629. Einde van mei, ôtâartje van de winter.
3630. 't HaIf mel

De koeien naar de rvel.
3631. Het onweer in de schone mei

Doet tt koren bloeien op de hei.
3632, In de maanrl mel

Leggen alle vogelties een el,
Behalve de kwartel en de griet,
Die leggen in de neimaand niet.

3633. Is de mel een hovenler,
Dan is hii ook boerken's plezier.

3634. Is ile mei nat,
Een droge juni volgt zijn pad,

3635. Is het weer in mei zeer mooi,
Dan ziet de schuur maar weinig hooi.

3536. Mei, koel en nat,
VeeI koren in het vat.

3637. Mei, koel en nat,
Vult schuur en vat.

3638. Mei, koel en wak,
Veel koren in de zak.

3639. Met de maand mei blijft geen koebeest uit de wei.
3640. Veel onweer in mei,

Zingt de boer : jochei.
3641. Sint Merk !), klodden en werk.
3642. Sint Merk, lang en sterk.

Wie vlas za-ait op Sint l\{arcusdag, is zeker lang en sterk
vlas te krijgen.

3643, Beter mest in 't land
Dan stuivers in de hand.

Een boer moet niet zuinig zijn met de bemesting van zijn
land, daar het des te meet zal opbrengen'

3644. De mest en is geen heiligheid'
Maar doet mirakel waar zij leit.

3645. De mest verdriift het mos.
3646. Kleine mesthoop, kleine graanzolder.

Hoe beter de landbouwer zijn land bemest, hoe groter de
oogst zal zijn, - Hoe meer zorg wij ir.r 't algemeen aan onze
zaÈen besteden, hoe meer vruchten wij ervan zullen plukken'

3647, Geelt Sint Michiel geen wijn'
Dan geeft Sint Gall ') azijn.

3648, Trekt v6ôr Michiel de vogel niet.
Geen winter is nog ln 't verschiet.

3649. Stnt ]\{ichiel brengt de winter onder ziin kiel.
3649o Zander onweer Michielsregen,

Zachte winter, goede zegen.
3650. Mist

Heeft vorst in de kist.
Na mist komt dikwijls vorst'

St. Marcus : 25 april. -
- 4) 8 septcmber. -martelaren: 10 maart'

Ir St, Mariâ Magdalena = 22 juli' 
- 2)

3i 't Heilis Hout : de Kruisdagen'
si st. MarÉaretha : 2o jult. 

- 6) 40

-1 Zt St. Mathtis : 24 februri. 1) St. Marous : 25 aptil. - 2) St. Gall : 16 october'
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