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3706, Is op Sint Rupert r) de hemel rein,
Dan zal hij 't ook in iuli zijn.

3707. Nooit is schrikkelmaand zo fel,
Of ze heeft viif schone dagen rvel.

3708, Heden schupjes, morgen drupjes.
(schupjes : schaapjes-wolken).
Als er 's avonds schaapjes-wolken aan de hemel zijn, mag
men de volgende dag regen verwachten.

3709. Die te dicht zaait, heeft geen grote schuur vandoen.
Te dicht zaaien is niet aan te raden.

3710. Als in september de donder knalt,
Met Kerstmis sneeuw bij hopen valt,

3711. In september warme regen,
Brengt de boeren rijke zegen.

3712. I.s't één september heerliik weer.
De herfst zal mooi zijn evenzeer.

3713. Vorst in september,
Zacht in december.

3714. Septemberreg€n kornt de druiven gelegen.
3715. Septemberregen op het zaad,

Komt het boerke wel te staâd.
3716. Wil september vruchten dragen,

Dan in juli hitte on te klagen.
3717. Is met Servaas r) geen riim te zien,

Zal Bonifacius û) ge€n sneeuw ons biên.
3718. Servaas moet verlopen zijn,

Vôôr nachtvorst goed en wel verdwiin.
3719. V66r Servatius geen zomer, na Servatius geen vors(.
3720. Silvesterwind .) met morgenzonDeschijn,

Geeft zelden goede wiin.
3721. Ats Simon en Judas henengaan,

Dan komt de winter aan.
3722, Als Simon en Judas komen,

Begint men de winter te schromen.
3723. Is Simon en Judas o) voorbij,

Dan is de winter kort nabii.
372d. AIs dc slakken kruipen gaan,

Dan is 't met 't mooie weer gedaan.
3725. Sneeuw in de Kerstnacht geeft een goede hopoogst.
3726. Sneeuw met donder in januaar, voelt men 't ganse jaar.
3727. Sneeuw op slik geeft ijs dun of dik.
3728. Veel sneeuw op oudeiaar,

Veel hooi in 't nieuwe jaar.
3729. Yeel sneeuw, veel brood.
3730. Sneeuwiaar, rijk iaar.
3731. Als de specht lacht,

Regen verwacht.
3?32. Sprokkel ") is nooit zo fel,

Of zij heeft haar drie zomerse dagen wel.

1) St. Rupert : 27 nraart. - 2) St. Servatius : 13 mei. -3) St. Boriifacius - 14 mei, - 4) St. Sylvester : 31 december.

- 5) Simon en Judas *- 28 oktober. * 6) FÉrbrirarl'
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3733. Geeft sprokkelmaand de winter niet,
Hij is voor Pasen in 't verschiet.

3734. Arn is de stal is arm overal.
3735. Op Tibertius t) na de noen,

lVorden alle velden groen.
3736, De velden geschoren,

De winter geboren.
3737, Goede verzorging is de beste veerrts.
3738. Geeft Sint Vincentius ') zonneschijn,

Dan is er hoop op koorn en wijn.
3739. Zlnet de vlnk in vroege morgenstond,

Wis en zeker regen hij verkondt.
3740, Stekende vllegen, dat kan niet liegen,

Voorspellen regen allerwegen.
3741. Droog zal 't voorjaar zijn,

Is 't met Sint Lambert ,) zonneschijn.
3742. Als vorst de veertig martelâars brachten,

Dan houden zii die veertig nachten.
3743. Veel vorst en sneeuw in oktober

geeft een onbestendige winter,
3744. Vorst in september,

Za,cht in december.
3745. Vorst met afgaande maan.

Houdt bijna zeker aan.
3746. Vorst op Sinte Katrien, dan vriest het zes weken lang.
3747. Zo menige vorst in maart,

Zo menige dauw in april.
3748. Vrijdagweer, Zondagweer.
3749. Regen in Sint \Yalburgisnâcht ')

Heeft steeds de kelder vol gebracht.
3750. Een Iage waterstand,

Geeft vruchtbaar land.
3751. Het weder kent men aan de wind.
3752. Des avonds rood, des morgens goed weer aan boord.
3753. ts het warm en voorspoedig weer,

breng$ augustus d'eerste peer.
3754. Wieden en delven beloont zich zelven,
3755. Als het vriezen wil, vriest het met alle winden.
3756. Is er wind in de Kerstdagen,

Dan zullen de bomen veel vruchten dragen.
3757. Komt wind vô6r regen,

Daar is niet aan gelegen ;
Maar komt regen v66r rvind,
Berg dan je zeilcn gezwind.

3758. Krimpende winden en kiivende vrouwen,
Daar is dooreen geen huis mee te houden.

3759. Liga de wind in februari stil,
Dan komt hij zeker in april.

3760. I-opende winden, staande weren.

1) St. Tibertius : 14 april. * 2) St. Vincentius : 22 jenuâri.

- 3) St, I-ambertus : 17 septernber. - 4) St. Walburgls :
25 lebruai-
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